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Duiding openbaar onderzoek 

 

 
 

In het proces om de goedkeuring van een Ontwerp Mobiliteitsplan te bekomen is participatie een 

belangrijke stap. Volgens het mobiliteitsdecreet kan participatie gebeuren door middel van een 

participatietraject, goedgekeurd door de gemeenteraad of door het voeren van een openbaar 

onderzoek. Het Ontwerp Mobiliteitsplan doorliep de facto een participatietraject, met onder meer 

twee debatavonden (zie bijlage 1) en vele gesprekken met allerlei stakeholders en bewonersgroepen. 

Maar dat gevolgde traject werd vooraf niet goedgekeurd door de Gemeenteraad, waardoor het niet 

voldoet aan de verplichtingen van het mobiliteitsdecreet. 

Het College van burgemeester en schepenen heeft op de gemeenteraad van 23 februari 2015 het 

ontwerp van het Ontwerp Mobiliteitsplan van de stad Gent voorlopig vastgesteld. Daarop volgend is 

een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit eindrapport is het resultaat van de verwerking van de 

bezwaarschriften die voldeden aan de vastgestelde modaliteiten van dit openbaar onderzoek. 

Openbaar onderzoek 

Alle dossierstukken van het Ontwerp Mobiliteitsplan lagen gedurende de periode van het openbaar 

onderzoek - van 2 maart 2015 tot en met 5 april 2015 - voor iedereen ter inzage in het stadhuis van 

Gent en in stedelijke dienstencentra. Het volledige dossier kon ook on line geraadpleegd worden op 

de stedelijke websites www.gent.be en www.mobiliteitgent.be. Dit dossier bevatte onder meer het 

Ontwerp Mobiliteitsplan, maar ook een samenvattende presentatie van de themacommissie en 

kaartmateriaal. 

Informatievergadering 

Op dinsdag 3 maart 2015 vond een informatievergadering plaats in het AC Portus, Keizer Karelstraat 

1, 9000 Gent. Op deze avond werden het opzet van het Ontwerp Mobiliteitsplan voor Gent en de 
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modaliteiten van het openbaar onderzoek daarover toegelicht. De inschrijvingen voor deze 

informatievergadering verliepen via Gentinfo. 

Opmerkingen en bezwaren 

Opmerkingen of bezwaren moesten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek onder 

gesloten omslag per ter post aangetekende brief worden verzonden naar het College van 

burgemeester en schepenen van de Stad Gent, Openbaar onderzoek Ontwerp Mobiliteitsplan, p.a. 

Botermarkt 1, 9000 Gent. Ze konden ook onder gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs worden 

afgegeven op het Stadhuis, met melding Openbaar onderzoek Ontwerp Mobiliteitsplan. 

De opmerkingen en bezwaren moesten betrekking hebben op de inhoud van het Ontwerp 

Mobiliteitsplan en moesten worden gemotiveerd. Elk document met opmerkingen of bezwaren 

moest de naam en contactadres van de auteur vermelden. Anonieme opmerkingen of bezwaren 

werden niet weerhouden. 

Behandeling openbaar onderzoek 

Na afloop van het openbaar onderzoek werden 28 kalenderdagen verwerkingstijd voorzien. De 

verwerking van de opmerkingen en bezwaren is gebeurd door het Mobiliteitsbedrijf. Dit eindrapport 

wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen van de Stad Gent. 

Dat eindrapport wordt daarna overgemaakt aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie ter 

beoordeling. De voorzitter van deze commissie bezorgt het Ontwerp Mobiliteitsplan, samen met de 

resultaten van het openbaar onderzoek, ter bespreking aan de Regionale Mobiliteitscommissie. 



Eindrapport openbaar onderzoek – Ontwerp Mobiliteitsplan Gent 18 mei 2015 

 
5 

Modaliteiten openbaar onderzoek 

 

De hieronder geformuleerde modaliteiten zijn van toepassing op het Ontwerp Mobiliteitsplan dat 

door de Gemeenteraad van de Stad Gent voorlopig is vastgesteld op 23 februari 2015.  

• Het College van burgemeester en schepenen van de Stad Gent onderwerpt het voorlopig 

ontwerp van het Ontwerp Mobiliteitsplan Gent aan een openbaar onderzoek. De publicatie 

van het openbaar onderzoek betreffende het Ontwerp Mobiliteitsplan Gent wordt binnen de 

week volgend op de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Mobiliteitsplan door de 

Gemeenteraad van de Stad Gent uitgevoerd en gebeurt door middel van:  

o aanplakking in de Stad Gent. 

o aankondiging op de website van de Stad Gent en het Mobiliteitsbedrijf 

o aankondiging via een bericht in 3 regionale en nationale kranten (Het Laatste Nieuws 

Oost-Vlaanderen, De Standaard en De Gentenaar). 

• De aankondiging vermeldt minstens :  

o waar het ontwerp ter inzage ligt; 

o de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek; 

o het adres waarop de opmerkingen en bezwaren moeten toekomen of tegen 

ontvangstbewijs kunnen worden afgegeven 

o de wijze van opmaak en indiening van de opmerkingen en bezwaren (zie punten 6, 7, 

8 en 9 hieronder) 

• Het openbaar onderzoek vat aan 5 kalenderdagen na de publicatie op de website en kent 

een doorlooptijd van 35 kalenderdagen. 

• Er wordt een informatievergadering georganiseerd door het Mobiliteitsbedrijf. 

• Het volledige dossier zal gedurende de periode van het openbaar onderzoek voor iedereen 

ter inzage liggen op het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent en in de dienstencentra. Het 

Stadhuis is open  van maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 17 uur, op zaterdag van 9 uur tot 

12 uur. Het volledige dossier zal te vinden zijn op de website van de Stad Gent 

(www.gent.be) en van het Mobiliteitsbedrijf (www.mobiliteitgent.be ). 

• Het volledig dossier is als volgt samengesteld:  

o Ontwerp Mobiliteitsplan 

o Samenvattende Presentatie themacommissie 

o Kaartmateriaal:  

� Circulatieplan met straatnamen 

� Binnenstad 7 sectoren 

� Stadsregionaal fietsnetwerk 

� Openbaar vervoer – geactualiseerde pegasusplan met de voorstadsspoorlijn 

� Gewenste snelheidsregimes 

� Visie op ontsluiting van Gent op korte en lange termijn 

• Opmerkingen of bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek 

onder gesloten omslag ofwel per ter post aangetekende brief toegezonden aan het College 

van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, Openbaar onderzoek Ontwerp 
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Mobiliteitsplan , p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent ofwel afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

stadhuis. 

• De opmerkingen en bezwaren dienen betrekking te hebben op de gebieden van het Ontwerp 

Mobiliteitsplan en worden gemotiveerd. 

• De indiener wordt verzocht om zijn opmerkingen of bezwaren te bundelen in één document. 

Wanneer er meerdere worden ingediend, zal enkel het laatst ingediende document worden 

onderzocht. 

• Elk document met opmerkingen of bezwaren moet de naam en contactadres van de auteur 

vermelden. Anonieme opmerkingen of bezwaren worden niet weerhouden. 

• Na afloop van het openbaar onderzoek worden maximaal 28 kalenderdagen verwerkingstijd 

voorzien. Op gemotiveerd verzoek van het Mobiliteitsbedrijf beslist het College van 

burgemeester en schepenen van de Stad Gent over een verlenging van de initiële termijn 

met maximum 28 kalenderdagen.  

• De verwerking van de opmerkingen en bezwaren gebeurt door het Mobiliteitsbedrijf, 

eventueel ondersteund door een studiebureau. 

• Het Mobiliteitsbedrijf schrijft, eventueel ondersteund door een studiebureau, een 

eindrapport dat aan het College van burgemeester en schepen van de Stad Gent ter 

goedkeuring wordt voorgelegd. 

• Het eindrapport wordt ter beoordeling aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

overgemaakt. De voorzitter van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie bezorgt het 

ontwerp van het Ontwerp Mobiliteitsplan, samen met de resultaten van het openbaar 

onderzoek, ter bespreking aan de Regionale Mobiliteitscommissie. 

• Het eindrapport zal beschikbaar gesteld worden op de website van het Mobiliteitsbedrijf en 

ter inzage terug te vinden zijn op het stadhuis. 
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Bezwaarschriften: algemene bevindingen 

 

In totaal hebben 297 mensen een bezwaarschrift ingediend. Sommige bezwaarschriften zijn 

ondertekend door meerdere personen of bewoners, bijvoorbeeld de handelaars van de 

Wondelgemstraat, de bewoners, handelaars en vrije beroepen van de Sint-Pietersnieuwstraat of de 

Brusselsesteenweg. Ook lobbygroepen en belangenverenigingen vonden de weg naar het openbaar 

onderzoek, bijvoorbeeld de Fietsersbond en Unizo.   

 

Hoe zijn de bezwaarschriften ingediend, en werden ze ontvankelijk verklaard? 

 

Wijze van indienen Aantal ondertekenaars Aantal bezwaarschriften 

Aangetekend 96 68 

Gebust 3 3 

Gewone post 3 3 

Tegen afgifte 187 98 

Eindtotaal 289 172 

Tabel: totale aantal ingediende bezwaarschriften met totale aantal ondertekenaars. 

 

Wijze van indienen Aantal ondertekenaars Aantal bezwaarschriften 

Aangetekend 1 1 

Gebust 3 3 

Gewone post 3 3 

Tegen afgifte 1 1 

Eindtotaal 8 8 

Tabel: overzicht niet ontvankelijke bezwaarschriften met aantal ondertekenaars. 
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Wijze van indienen Aantal ondertekenaars Aantal bezwaarschriften 

Aangetekend 95 67 

Tegen afgifte 186 97 

Eindtotaal 281 164 

Tabel: overzicht ontvankelijke bezwaarschriften met aantal ondertekenaars. 

 

In totaal werden 7 bezwaarschriften niet aanvaard omdat ze niet werden ingediend volgens de 

modaliteiten van het openbaar onderzoek. 1 daarvan kwam binnen voor de start van het openbaar 

onderzoek. Dit werd gemeld aan de betrokkene die daarop opnieuw indiende. Anderen 6 voldeden 

niet aan de modaliteiten (ze werden gewoon in de bus gestopt of met de reguliere post opgestuurd). 

1 werd opnieuw ingediend.  

 

Naast deze 7 bezwaarschriften werd nog één bezwaarschrift afgekeurd omwille van de inhoud. Dit 

bezwaarschrift had enkel het Citadelpark als onderwerp en ging dus niet over het Ontwerp 

Mobiliteitsplan dat aan een openbaar onderzoek werd onderworpen. Op het Stadhuis kwam ook een 

petitie van 73 ondertekenaars terecht over het afsluiten van de Phoenixbrug. Maar die was niet 

inhoudelijk gemotiveerd en voldeed in vele opzichten niet aan de modaliteiten van het openbaar 

onderzoek. 

 

164 bezwaarschriften werden correct ingediend en behandeld.  

 

Het merendeel van de indieners had opmerkingen over verschillende thema’s. Wat er uitsprong qua 

thema’s waren het circulatieplan, de voetgangerszone en parkeren. 
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Van waar komen de mensen die een weerhouden bezwaarschrift hebben ondertekend? 

 

Postcode Gemeente/deelgemeente Aantal ondertekenaars 

9000 Gent 194 

9030 Mariakerke 1 

9031 Drongen 7 

9032 Wondelgem 5 

9040 Sint-Amandsberg 7 

9050 Gentbrugge 31 

9050 Ledeberg 17 

9051 Sint-Denijs-westrem 2 

9052 Zwijnaarde 1 

9070 Destelbergen 2 

9340 Lede 1 

9700 Mater 1 

9820 Merelbeke 4 

9830 Sint-Martens-Latem 2 

9840 De Pinte 2 

9850 Nevele 1 

9890 Dikkelvenne 1 

9930 Zomergem 1 

2600 Berchem 1 

Totaal: 281 

Tabel: afkomst van personen die een bezwaarschrift hebben ondertekend. 
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Beeld 1: Er werden bezwaarschriften ingediend van binnen en buiten Gent. 

 
Beeld 2: Bezwaarschriften komen vooral uit het centrum maar ook uit deelgemeenten. 
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Beeld 3: Bezwaarschriften komen vooral uit invalswegen en winkelstraten. 
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Belangrijkste trends en thema’s 

 
De ingediende bezwaarschriften over het Ontwerp Mobiliteitsplan voor Gent formuleren een zeer 

gevarieerd spectrum aan vragen, opmerkingen en bezwaren. Indieners uitten bekommernissen over 

zowat alle vervoersmodi: veiligheid van voetgangers, investeringen in fietsinfrastructuur, kwaliteit 

van het openbaar vervoer, parkeerdruk en parkeertarieven, enzovoort. De vragen variëren van 

uiterst gedetailleerd tot heel strategisch: van hinder in de eigen straat tot de impact van 

mobiliteitskeuzes op de globale milieuproblematiek. 

 

Opvallendste trends uit het openbaar onderzoek 

 

Niet onverwacht gingen veel bezwaarschriften over het bereikbaarheidsconcept voor de Gentse 

binnenstad en een uitbreiding van het voetgangersgebied. Zowel de basisprincipes, de voorgestelde 

rijrichtingen als de locaties voor het knippen van verkeersassen werden in vraag gesteld. Vragen over 

de concrete uitwerking van keuzes gingen vaak ook hand in hand met de vraag naar voldoende 

inspraak. 

Heel wat bezwaarschriften gingen over de mogelijke praktische gevolgen van de keuzes uit  het 

bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad. Worden er oplossingen voorzien voor minder 

mobiele bewoners en bezoekers? Wat zijn de consequenties voor leveringen in de binnenstad? Is er 

rekening gehouden met de mogelijke economische impact in straten als de Wondelgemstraat en de 

Brusselsesteenweg? 

Ook de uitbreiding van de zone 30 kwam vaak aan bod tijdens dit openbaar onderzoek. Zoals voor 

vele thema’s in het openbaar onderzoek gaat het voor sommigen niet ver genoeg en zijn anderen 

ronduit tegen. 

De aandacht voor de keuzes voor het gebied binnen de R40 lokte ook heel wat reacties uit van buiten 

het centrum. Bewoners van deelgemeenten dringen erop aan dat ook bij hen gerichte 

mobiliteitsmaatregelen worden uitgevoerd. 

Tenslotte worden ook vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de strategische keuzes uit het 

Ontwerp Mobiliteitsplan. De afhankelijkheid van andere overheden, ontoereikende alternatieven en 

de verzadiging van de stadsring worden als belangrijke knelpunten naar voor geschoven. 

 

Begripsverwarring tussen het ‘Ontwerp Mobiliteitsplan’ en het ‘circulatieplan’ 

 

Wat opviel in de verwerking van de bezwaarschriften is dat heel wat indieners ervan uit gaan dat het 

‘Ontwerp Mobiliteitsplan’ en het ‘circulatieplan binnenstad’ synoniemen zijn voor elkaar. Niets is 

minder waar. Daar waar het Ontwerp Mobiliteitsplan een strategische visie is, waar de principes van 

het circulatieplan een onderdeel van uitmaken, is het circulatieplan een verdere uitwerking van die 
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principes tot een gedetailleerd plan, waarvoor een eigen participatietraject wordt uitgestippeld. Deze 

verwarring zorgt jammer genoeg voor heel wat onnodige frustraties bij de indieners, die het gevoel 

krijgen dat ze het circulatieplan zonder inspraak opgedrongen krijgen, zonder rekening te houden 

met hun feedback.  

Tegenover de bezorgdheden over de al gecommuniceerde principes van het circulatieplan, staat de  

tweede bekommernis over het feit dat er in een dergelijk strategisch plan zo weinig is uitgewerkt, 

waardoor mensen niet weten wat hen te wachten straat. Antwoorden op straatniveau liggen nog 

niet voor het grijpen en dat zorgt voor heel wat weerstand. Het openbaar onderzoek werd hierdoor 

door velen beschouwd als het enige inspraaktraject voor het circulatieplan, terwijl dit niet de 

aanleiding noch het opzet was van het openbaar onderzoek.  

 

Geen plan tegen de auto, maar voor bewuste vervoerskeuzes 

 

Naast de misvattingen over wat een Ontwerp Mobiliteitsplan is, is er ook de perceptie dat het 

Ontwerp Mobiliteitsplan uitgaat van een blinde haat voor de auto. Het is zeker zo dat de Stad Gent 

wil streven naar een meer duurzame stad. Dat ze haar bevolking wil aanzetten tot 

gedragsverandering en een modal shift wil verwezenlijken, waarbij vervoerskeuzes bewuster vanuit 

het STOP-principe worden gemaakt. Het is ook zo dat de Stad er weloverwogen voor kiest om haar 

binnenstad te ontlasten van doorgaand verkeer, verkeer dat oneigenlijk is en de binnenstad enkel als 

doorsteek gebruikt en daardoor de leefbaarheid én de bereikbaarheid van de binnenstad aantast. 

Maar het is geenszins zo dat de stad niet beseft dat ook de wagen een belangrijk vervoersmiddel is, 

dat zijn functie heeft en dat dit voor heel wat activiteiten/personen een te verantwoorden keuze is. 

 

Verwerking bezwaarschriften 

 

In de hierop volgende pagina’s zijn de vragen uit de ontvankelijke bezwaarschriften gesynthetiseerd, 

beantwoord en geclusterd in tien hoofdblokken: 

1. Visie op duurzame en bereikbare stad  

2. Voetgangers  

3. Fietsen 

4. Openbaar vervoer  

5. Parkeren  

6. Snelheidsregimes en wegencategorisering  

7. Stadsregionaal verkeerscentrum 

8. Circulatie binnenstad 

9. Toegankelijkheid 

10. Gebiedsdekkend Ontwerp Mobiliteitsplan  
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Visie op duurzame en bereikbare stad  

 

Communicatie en inspraak 

 

Is er voldoende gecommuniceerd over het Ontwerp Mobiliteitsplan? 

 

Het Mobiliteitsbedrijf heeft bij de opmaak van het Ontwerp Mobiliteitsplan geïnvesteerd in 

participatie op heel veel verschillende wijzen, onder andere met debatavonden, maar ook aan de 

hand van gesprekken in kleinere groepen, huiskamergesprekken... Daarnaast is ook informatie 

verspreid via de stedelijke websites www.mobiliteitgent.be en www.gent.be en via het 

stadsmagazine. Een volledig stadsmagazine wijden aan het Ontwerp Mobiliteitsplan zou betekenen 

dat andere aspecten onderbelicht blijven. Bovendien wordt in alle communicatie altijd verwezen 

naar de website van het Mobiliteitsbedrijf, waar sinds 17 oktober 2014 via een centrale url 

(www.mobiliteitgent.be/Ontwerp Mobiliteitsplan) altijd de meest actuele en volledige informatie kan 

worden geraadpleegd. Deze informatie vanuit de stad is ook zeer wijd opgepikt en 

becommentarieerd in de meest diverse media. 

 

Was het openbaar onderzoek laagdrempelig genoeg als participatievorm? 

 

Het Mobiliteitsbedrijf heeft bij de opmaak van het Ontwerp Mobiliteitsplan geïnvesteerd in 

participatie op heel veel verschillende wijzen, onder andere met debatavonden en allerlei 

gesprekken met stakeholders. De participatie werd echter niet vastgelegd aan de hand van een 

formele goedkeuring door de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek werd ingesteld om aan de 

formele vereisten te voldoen, en heeft zo een extra mogelijkheid geboden om inspraak en feedback 

te genereren. Het openbaar onderzoek is er dus gekomen ‘bovenop’ de al gevoerde 

inspraakmomenten en niet als enige instrument om participatie over het Ontwerp Mobiliteitsplan te 

organiseren. 

Om de procedure van dit openbaar onderzoek juridisch sluitend te maken, zijn een aantal strikte 

modaliteiten opgesteld. Los van dit openbaar onderzoek staat het Mobiliteitsbedrijf steeds open 

voor burgervragen. Het is één van de stedelijke diensten die het meeste burgervragen te verwerken 

krijgt en ze tracht hier steeds een gegrond antwoord te bezorgen. Bezwaren en opmerkingen die het 

Mobiliteitsbedrijf bereiken buiten het openbaar onderzoek worden even ernstig genomen als 

opmerkingen binnen de context van het openbaar onderzoek. Ze worden ook mee in overweging 

genomen in de uitwerking van het Ontwerp Mobiliteitsplan.  

Het einde van het openbaar onderzoek betekent niet het einde van de mogelijkheid tot het indienen 

van suggesties, bemerkingen en bezwaren. Het enige verschil is dat ze niet meegenomen worden in 
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het formele rapport van het openbaar onderzoek enerzijds en anderzijds ook geen wijziging van het 

strategische plan meer zullen veroorzaken. De strategische visie moet echter nog volledig in detail 

worden uitgewerkt voor het in de praktijk kan worden uitgerold. Het is vooral daar dat de mening 

van de burger moet worden meegenomen zodat in concrete maatregelen de burger gehoord wordt. 

Het bereikbaarheidsconcept voor de binnenstad is slechts een beperkt onderdeel van het Ontwerp 

Mobiliteitsplan, in het kader van de uitwerking dit plan zal nog een inspraaktraject georganiseerd 

worden. 

 

Waren de documenten die ter inzage lagen voor het openbaar onderzoek voldoende 

duidelijk? 

 

Alle dossierstukken van het Ontwerp Mobiliteitsplan lagen gedurende de periode van het openbaar 

onderzoek - van 2 maart 2015 tot en met 5 april 2015 - voor iedereen ter inzage in het stadhuis van 

Gent en in stedelijke dienstencentra. Het volledige dossier kon ook on line geraadpleegd worden op 

de stedelijke websites www.gent.be en www.mobiliteitgent.be. Dit dossier bevatte onder meer het 

Ontwerp Mobiliteitsplan, maar ook een samenvattende presentatie van de themacommissie en 

kaartmateriaal. 

Het digitale dossier viel eenvoudig en volledig te consulteren. Bij de papieren versies van de 

documenten die ter inzage lagen, is gebleken dat de printkwaliteit niet voor alle pagina’s optimaal 

was, wat het consulteren minder gebruiksvriendelijk maakte. Zodra dit gemeld werd, is gezorgd voor 

de nodige aanpassingen. 

 

Waarom was er niet meer participatie over het ‘circulatieplan binnenstad’ en/of het 

Ontwerp Mobiliteitsplan? 

 

In een Ontwerp Mobiliteitsplan is participatie een belangrijk aspect. De Stad Gent heeft bij de 

opmaak van het Ontwerp Mobiliteitsplan geïnvesteerd in participatie op heel veel verschillende 

wijzen, onder andere met debatavonden, en informatiemomenten met allerlei stakeholders, 

buurtcomités en bewoners (zie bijlage 1). In de verdere concretisering van het plan zal nog vaak 

geïnvesteerd worden in inspraak, zodat de burger nog veel kansen krijgt om op het moment dat het 

concreter/tastbaarder wordt haar mening te laten horen. 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan wordt vaak – ten onrechte - gelijkgesteld aan het circulatieplan, terwijl 

dit slechts een klein onderdeel van het strategische plan uitmaakt. Het openbaar onderzoek waarop 

dit eindrapport slaat, betreft het globale Ontwerp Mobiliteitsplan, waarin een 

bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad staat. Maar dat concept moet nog veel 

gedetailleerder uitgewerkt worden.  

Bij het bekendmaken van het Ontwerp Mobiliteitsplan was er nog geen uitgewerkte detaillering. 

Maar het Mobiliteitsbedrijf zal dit plan op een gepaste en transparante manier communiceren. Over 

het circulatieplan zal nog een inspraaktraject georganiseerd worden. En voor het in voege gaat zal de 
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burger nog regelmatig informatie over de plannen krijgen. Er zal ook sterk geïnvesteerd worden in 

duidelijke communicatie op websites en op straatniveau, zodat mensen duidelijk weten wat de 

impact voor hun eigen buurt zal zijn. Dit hele traject was niet het voorwerp van het openbaar 

onderzoek over het strategische Ontwerp Mobiliteitsplan, zeker omdat het circulatieplan daartoe 

nog te beperkt is uitgewerkt en dus ook te weinig concreet is. 

 

Wordt de individuele keuzevrijheid niet teveel ingeperkt? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan en meer bepaald het bereikbaarheidsplan voor de binnenstad dat daar 

een onderdeel van is, heeft niet als doelstelling gemotoriseerd verkeer te weren noch mensen te 

verplichten over te stappen op een andere vervoerswijze.  De doelstelling van het plan is wel om 

onnodig doorgaand verkeer (waarvoor alternatieven bestaan) uit de binnenstad te weren enerzijds, 

ruimte te maken voor de verschillende vervoerswijzen anderzijds (openbaar vervoersassen, 

fietsassen, autoassen,…) en daarnaast mensen te stimuleren om bewuste mobiliteitskeuzes te 

maken.  

De maatregelen die voorgesteld worden in het Ontwerp Mobiliteitsplan zijn er om die keuzes 

eenvoudiger te maken en om ruimte te maken voor ieder vervoermiddel, ook voor de wagen. Het 

staat ook als volgt beschreven in het plan. “Te veel doorgaand gemotoriseerd verkeer in de 

binnenstad bemoeilijkt de bereikbaarheid voor fietsers, openbaar vervoer én bestemmingsverkeer 

per auto. De bereikbaarheid moet beter door het knippen van doorgaand verkeer. We willen geen 

doorgaand verkeer binnen de R40. Op die manier kan het verkeer dat in die binnenstad moet zijn, 

vlotter verlopen.”  

Iedereen is nog steeds vrij te kiezen voor het vervoermiddel dat bij zijn of haar verplaatsing past. Dit 

geldt zowel voor de fietser, de openbaar vervoergebruiker als de gemotoriseerd vervoer gebruiker. 

Bestemmingen in de binnenstad kunnen nog steeds op de verschillende manieren bereikt worden. 

 

Waarom is er voor het ‘Parkeerplan Gent’ geen openbaar onderzoek uitgevoerd? Hoe 

verhoudt zich dit tot het Ontwerp Mobiliteitsplan? 

 

Een openbaar onderzoek is maar een van de mogelijke manieren om inspraak te organiseren. Voor 

een Ontwerp Mobiliteitsplan is decretaal vereist dat er ofwel een goedgekeurd participatietraject 

ofwel een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. In tegenstelling tot het Mobiliteitsplan is het 

Parkeerplan niet onderworpen aan 

 een openbaar onderzoek, al hecht de Stad Gent ook zonder een openbaar onderzoek wel veel 

belang aan de mening van de burgers.  

In de voorbereiding van het nieuwe Parkeerplan wou het Gentse stadsbestuur dan ook heel bewust 

de Gentenaars actief betrekken. Van 1 tot 8 oktober 2013 vond daarom een infomarkt plaats in het 

stadhuis, waarbij het doel van het nieuwe parkeerbeleid wordt toegelicht. De Stad Gent organiseerde 
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tijdens die week ook twee debatavonden (een zogenaamd ‘denk mee’-traject) waarop iedereen kon 

meedenken en in discussie gaan, over vernieuwende concepten voor een slimmer parkeerbeleid.  

Eind augustus, begin september 2014 vond een infomarkt plaats over de inhoud van het Parkeerplan 

Gent. Voor de deelnemers van het ‘denk mee’-traject werd toen ook een debat over het Parkeerplan 

georganiseerd. Het Parkeerplan Gent werd in november 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Het heeft uiteraard linken met het Mobiliteitsplan maar is desalniettemin een afzonderlijk geheel.  

Het Parkeerplan bevat een heel ambitieuze visie en een aantal gerichte oplossingen om het parkeren 

in Gent te organiseren. De strategische keuzes uit dat plan vallen inhoudelijk samen met de 

onderdelen over parkeren in dit Ontwerp Mobiliteitsplan. Over dat Ontwerp Mobiliteitsplan is niet 

enkel een openbaar onderzoek gehouden. Maar daar gingen bijvoorbeeld ook een aantal 

debatavonden (zie bijlage 1) in november 2014. 

 

Waarom is er geen referendum georganiseerd? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan voor Gent is als strategische langetermijnvisie te complex en 

genuanceerd om te kunnen bevragen in een referendum. Bewoners en andere stakeholders hebben 

inspraak door middel van een participatietraject of, in dit geval, ook door het indienen van 

bezwaarschriften in functie van het openbaar onderzoek. 

 

In welke richting wordt gedacht om de mening van de burger blijvend te bevragen? 

 

De Stad overweegt om een soort Mobiliteitsforum op te richten, waarin ook het “middenveld” zitting 

kan hebben. 

 

Waarom houdt het Ontwerp Mobiliteitsplan geen rekening met het arrest nr. 

A/2014/0749 van de raad voor vergunningsbetwistingen 4 november 2014 inzake n.v. 

VOP tegen de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

 

Een gemeentelijk beleidsplan hoeft geen rekening te houden met de (talrijke) arresten van 

administratieve rechtscolleges over de wettigheid van stedenbouwkundige vergunningen voor 

individuele projecten op haar grondgebied. Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

waarnaar de bezwaarschrijver verwijst, wijst op een vormfout in een bouwvergunning van een 

individueel project, en heeft als dusdanig geen enkele relevantie voor het mobiliteitsbeleid van de 

Stad Gent. Bovendien spreekt het arrest zich inhoudelijk niet uit over het mobiliteitsvraagstuk van 

het aangevochten project, maar wijst het enkel op een gebrekkige (formele) motivering in de 

vernietigde bouwvergunning. Voor de volledigheid kan er op gewezen worden dat de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar na het arrest opnieuw een stedenbouwkundige vergunning heeft 
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verleend, met dien verstande dat de motivering in de vergunning uitgebreid is zoals was gevraagd 

door de Raad voor vergunningsbetwistingen. 

 

Komt er een mobiliteitsmakelaar die bezoekers en bedrijven kan helpen met 

mobiliteitsproblemen? 

 

Het is de bedoeling om alle genomen maatregelen op een goede manier te communiceren en zo 

eenvoudig mogelijk te maken, zodat mensen geen individueel advies nodig hebben. Bedrijven 

kunnen ondersteund worden door onze consulent bedrijfsvervoersplan en bezoekers kunnen steeds 

op onze site terecht voor informatie of een mail sturen naar het Mobiliteitsbedrijf. Op die manier 

vervult het Mobiliteitsbedrijf de functie van een mobiliteitsmakelaar. 

 

Visie op stedelijke mobiliteit 

 

Is het principe van selectieve bereikbaarheid niet in strijd met een vlot bereikbare stad? 

 

Een duurzaam stedelijk mobiliteitsbeleid gaat op zoek naar een goed evenwicht tussen leefkwaliteit 

en bereikbaarheid. Een veelheid en diversiteit van menselijke activiteiten in een leefbare stad willen 

we mogelijk maken door dit beleid. 

De krachtlijn ‘vlot bereikbare stad’ uit het Ontwerp Mobiliteitsplan hoeft helemaal niet in strijd te zijn 

met het principe van een ‘selectief bereikbare stad’, integendeel. De selectieve bereikbaarheid wil er 

net voor zorgen dat zij die wel de stad dienen te bereiken en daar een bestemming hebben, aan de 

hand van het door hen gekozen vervoersmiddel de stad vlot bereiken. Zo wordt er ingezet op een 

betere doorstroming van het openbaar vervoer, betere fietsverbindingen en wordt het doorgaand 

verkeer uit de binnenstad geweerd, waardoor intern verkeer in de binnenstad niet meer door hen 

gehinderd wordt, wat dus ook een positieve invloed op het bestemmingsverkeer met de auto zal 

hebben. 

 

Waarom bevat het Ontwerp Mobiliteitsplan enkel algemene krijtlijnen en is het niet 

concreter? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan Gent draagt expliciet de ondertitel “Strategische Mobiliteitsvisie”. Dit 

geeft zeer bewust aan dat het plan voornamelijk uitspraken doet op strategisch niveau. Strategisch 

heeft hier een tijds-, een ruimtelijke en een inhoudelijke component: 

- De tijdshorizon van dit Ontwerp Mobiliteitsplan ligt op 2030.  



Eindrapport openbaar onderzoek – Ontwerp Mobiliteitsplan Gent 18 mei 2015 

 
19 

- De nieuwe visie reikt bovendien voorbij de geografische grenzen van Gent en benadert 

mobiliteit op stadsregionaal niveau.  

- Tegelijk verkent het plan ook de raakvlakken met andere beleidsthema’s zoals economie, 

openbaar domein, wonen en milieu. Een integrale aanpak is immers noodzakelijk om de 

maatschappelijke uitdagingen van vandaag aan te gaan.  

Dit betekent dat in een dergelijk plan niet alle kleinere projecten en acties kunnen worden 

opgenomen. Het plan moet een kader aanreiken, belangrijke toekomstgerichte keuzes maken en in 

die zin een leidraad zijn bij de verdere concrete vertaling van het mobiliteitsbeleid. Dit zal zo zijn voor 

onder meer het circulatieplan voor de binnenstad, de verkeersstructuurschetsen en de 

mobiliteitsvisie voor de zuidelijke rand van Gent. Ook zal dit document een toetsingsinstrument zijn 

voor bijvoorbeeld ruimtelijke of economische visies. 

De keuze voor een strategisch document is wat een grootstedelijk gebied onderscheidt van kleinere 

gemeenten. Die laatste gaan in een Ontwerp Mobiliteitsplan meer in detail in op concrete acties, met 

bijvoorbeeld een opsomming van concrete snelheidsremmers, fietspaden, acties naar scholen toe,… 

Op het schaalniveau van Gent is dit niet wenselijk én niet haalbaar. Dit betekent niet dat die concrete 

maatregelen onbelangrijk zijn, integendeel. Ze vormen net de kern van het mobiliteitsbeleid, daar 

wordt de visie concreet in maatregelen omgezet. Maar dit gebeurt in de dagelijkse werking van het 

Mobiliteitsbedrijf, of in deelplannen ter uitvoering van de strategische visie. 

 

Sommige maatregelen (zoals de knip in de Voldersstraat) zijn al uitgevoerd en andere al 

beslist. Waarom zijn ze niet opgenomen in het Ontwerp Mobiliteitsplan ? 

 

Een globale strategische visie is geen volledig overzicht van alle aparte maatregelen. De Stad wil wel 

zoveel mogelijk rekening houden met bezorgdheden van haar stakeholders. De invoering van iedere 

maatregel wordt daarom in de mate van het mogelijke steeds goed gemonitord en geëvalueerd.  

Het is echter ook belangrijk dat sommige keuzes die in het plan gemaakt worden de kans krijgen om 

effectief ingevoerd te worden. Opdat het effect van maatregelen kan worden achterhaald en een 

eventuele aanpassing in gedrag kan worden vastgesteld, moeten ingrepen over een voldoende lange 

periode lopen. Dit betekent dat bepaalde maatregelen die al langer in de planning waren 

opgenomen, nu al zijn uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de zone 30.  

Bijna alle maatregelen zullen ervoor zorgen dat mensen hun gedrag in zekere mate moeten 

aanpassen. Indien na een voldoende lange periode de verhoopte resultaten niet worden behaald, 

wordt altijd de afweging gemaakt om de gemaakte keuze te herroepen of bij te stellen. 

Ingrepen die al werden beslist en uitgevoerd voor de totstandkoming van het Ontwerp 

Mobiliteitsplan zijn er uiteraard niet in opgenomen. Deze ingrepen maken altijd deel uit van een 

lopend beleid en hebben in die zin weinig te maken met bijvoorbeeld het nieuwe 

bereikbaarheidsconcept voor de binnenstad (de aanzet naar een circulatieplan) dat in het Ontwerp 

Mobiliteitsplan is opgenomen. 

  



Eindrapport openbaar onderzoek – Ontwerp Mobiliteitsplan Gent 18 mei 2015 

 
20 

Is de vooropgestelde modal split niet onrealistisch, zeker voor de buitengebieden? 

 

De ambities inzake modal split slaan op de hele stad, en niet alleen op de binnenstad. Gent wenst 

tegen 2050 immers klimaatneutraal te zijn. De stedelijke mobiliteit heeft een belangrijke 

verantwoordelijkheid om deze doelstelling te behalen. In functie van deze strategische doelstelling 

op lange termijn werd het pad uitgezet door modal split streefcijfers te bepalen voor 2020 en 2030. 

Naar 2050 wordt  het groeipad voor stappen, trappen en openbaar vervoer aangehouden – voor 

fietsen streven we naar 40% tegen 2050 -  terwijl het aantal autoverplaatsingen verder afneemt.  

Omwille van de ambitie om naar klimaatneutraliteit te gaan, is de geformuleerde ambitie niet enkel 

een nobel streefcijfer, maar zelfs noodzakelijk. Is deze ambitie eenvoudig te halen? Nee, niet zonder 

radicale keuzes. Is ze onrealistisch? Niet als we de vergelijking maken met andere steden die als 

voorbeeld dienen voor Gent als het gaat om duurzame mobiliteit. Nederlandse steden als Groningen 

(vergelijkbaar met Gent) of Amsterdam halen of overstijgen vb. de 40% inzake fietsgebruik. 

 

Heeft het beleid van de afgelopen jaren al iets opgeleverd in de modal split? 

 

 

 

 

De percentages over het gebruik van vervoermiddelen komen uit een Onderzoek naar het 

Verplaatsingsgedrag die de Stad voor het laatst in 2012 heeft georganiseerd. Dit is een enquête naar 

het gebruik van de vervoersmiddelen door de Gentenaars.  
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Wordt er niet teveel gedacht vanuit de bestaande ruimtelijke ordening? 

Wordt een einde toegeroepen aan de suburbanisatiegolf? 

 

Het blijft de bedoeling om mobiliteitsaspecten ook sterk te laten doorwegen bij het opstellen van de 

nieuwe ruimtelijke structuurvisie van de stad. De suburbanisatiegolf stoppen kan niet door de Stad 

alleen gedaan worden. Het stadsbestuur investeert echter wel in bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

brownfields, waardoor het stedelijk wonen wordt bevorderd. 

 

Kijkt de stad wel ver genoeg vooruit? En wordt daarbij ook aan de burger gedacht? 

 

De strategische mobiliteitsvisie heeft 2030 als doel vooropgesteld. Soms is het inderdaad een feit dat 

de burger nog niet klaar is voor de doelstellingen en maatregelen die in een visienota worden 

vooropgesteld. Dit wil echter niet zeggen dat ze wereldvreemd zijn of ondoordacht. Vaak baseren zij 

zich op studies, ervaringen uit het buitenland,…  

In de uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de burger. Maar tegelijk is er geen 

eenduidig profiel van ‘dé burger’. Wat voor de één belangrijk en onoverkomelijk is, is dat niet voor de 

ander. Wat voor de één onaanvaardbaar is, is voor de ander de ideale keuze. Dat is bij het Ontwerp 

Mobiliteitsplan niet anders. Sommigen vinden dat het te ver gaat, anderen vinden dat het niet ver 

genoeg gaat. De een vindt dat een aantal keuzes terecht zijn, terwijl iemand anders die keuzes 

minder goed vindt. Dé Gentenaar valt niet te vatten, dus tracht de overheid te doen wat ze nodig 

acht om zoveel mogelijk burgers te bereiken enerzijds en anderzijds de leefkwaliteit van haar 

burgers/bezoekers/handelaars te verbeteren.  Dit is absoluut de doelstelling van dit Ontwerp 

Mobiliteitsplan. 

 

Zijn speelstraten en leefstraten niet louter een lapmiddel die zorgen voor verdeeldheid in 

plaats van samenhorigheid? 

 

Speelstraten en leefstraten zijn middelen om het openbaar domein dat geclaimd was door de auto, 

terug te geven aan de burger en zijn vele activiteiten. Buurtbewoners kunnen samen nadenken over 

de leefbaarheid van hun straat: samen voorstellen en alternatieven zoeken om elkaar te helpen, 

zaken te delen, andere vervoersmiddelen uit te testen. De procedures voor speelstraten en 

leefstraten zijn gebaseerd op burencontact. Het durven uitspreken van bedenkingen en problemen is 

hierin een belangrijk onderdeel. Wanneer klachten of opmerkingen onzichtbaar blijven, kan er geen 

rekening worden mee gehouden.  Voor de leefstraat vindt de Stad het belangrijk dat het idee 

gedragen wordt door de meerderheid van de straat. 
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Waarom wordt het waterwegennet niet ingeschakeld in het stedelijk verkeer. 

 

Dit is een optie, maar zoals uiteengezet in het Ontwerp Mobiliteitsplan is dit niet vanzelfsprekend. Er 

zijn zeker mogelijkheden in de vrijetijdsfeer, maar wat betreft het reguliere openbaar vervoer (het 

klassieke “massavervoer”), staan in het Ontwerp Mobiliteitsplan een aantal bedenkingen en die 

blijven overeind. Echt openbaar vervoer te water dat moet concurrentieel zijn met de auto, zou 

willen zeggen dat het vervoer te water even vlug of zelfs vlugger opschiet dan de auto (of de tram). 

Door sluizen, bruggen, lage vaarsnelheden, omvaarfactoren, langer voor- en natransport is dit niet 

het geval.  Concreet kunnen we zeggen dat de wenselijkheid voor regulier openbaar vervoer te water 

uiteraard hoog is, maar de haalbaarheid wellicht een heel stuk kleiner. Dit betekent niet dat we het 

idee globaal links laten liggen. Het Ontwerp Mobiliteitsplan voorziet in de mogelijkheid tot het 

formuleren van onderzoeksvragen over de haalbaarheid van regulier openbaar vervoer te water. Dit 

neemt niet weg dat er recent al een “watertaxi” is gelanceerd, die een invulling geeft aan de niche 

van het recreatief vervoer. 

 

Waarom worden motorrijders niet erkend in het Ontwerp Mobiliteitsplan? 

 

In het Ontwerp Mobiliteitsplan staat in het hoofdstuk parkeren expliciet een verwijzing naar 

maatregelen ten voordele van motoren, zoals het voorzien van speciale parkeerplaatsen aan de rand 

van het voetgangersgebied of het toegankelijk maken van ondergrondse parkings voor motoren bij 

renovaties of bij nieuwe projecten. Wel is het zo dat op het strategische niveau bij het gemotoriseerd 

verkeer geen expliciet onderscheid gemaakt wordt tussen motoren en autoverkeer. Naar impact toe, 

(bijvoorbeeld naar emissies, snelheid, veiligheid,.. ) is dit ook te verantwoorden. 

 

Afhankelijkheid van andere overheden 

 

Hangt alles niet teveel af van beslissingen van De Lijn, het Agentschap Wegen en 

Verkeer,…? 

 

Een Gemeentelijk Mobiliteitsplan is een beleidsinstrument, dat wordt gekaderd binnen het Decreet 

van 20-03-2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij het Decreet van 10-02-2012 (het 

Mobiliteitsdecreet). Een goed gemeentelijk Mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het 

gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld om een 

gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en pleinen, om 

schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, om een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, 

enzovoort. Het Mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan 

duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. 
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Daarnaast is het Gemeentelijk Mobiliteitsplan het kader voor de projecten en acties die in 

samenwerking met andere actoren (het Vlaamse Gewest, VVM De Lijn, de provincies, ...) gerealiseerd 

kunnen worden.  

Op initiatief van de gemeente wordt in elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

(GBC) ingesteld. De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum. De 

GBC is verantwoordelijk voor :  

- de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de 

herziening van het gemeentelijk Mobiliteitsplan; 

- de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten 

die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

- De GBC is ten minste samengesteld uit :  

- de initiatiefnemer van het plan of project, als die niet de hoedanigheid, vermeld in punt 2 tot 

en met 5, heeft 

- een vertegenwoordiger van de gemeente 

- een vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid 

- een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn 

- een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder, als die niet de hoedanigheid, 

vermeld in punt 1 tot en met 3, heeft. 

De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig 

de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering. In de praktijk is onder meer de NMBS 

en het Havenbedrijf systematisch betrokken geweest bij de opmaak van het Mobiliteitsplan Gent. 

Dit alles betekent dat het Mobiliteitsplan Gent geen exclusief plan van de stad Gent is, maar dat de 

verschillende betrokken actoren bij het mobiliteitsbeleid, vnl. dan de Vlaamse Overheid, de Provincie 

en De Lijn dit plan mee onderschrijven. De ambities geformuleerd in dit Mobiliteitsplan zijn dan ook 

gedeelde ambities.  

In het actieplan is bovendien duidelijk aangegeven welke actor verantwoordelijk is voor de realisatie 

ervan, en binnen welke termijn.  Heel veel acties moeten worden gerealiseerd door de Vlaamse 

Overheid, De Lijn… 

 

Is het Ontwerp Mobiliteitsplan wel onderbouwd en is het niet in strijd met principes van 

behoorlijk bestuur? 

 

In het kader van het Ontwerp Mobiliteitsplan werden heel wat studies uitgevoerd, voor de opmaak 

van het plan werd ook een studiebureau bij de hand genomen. Uiteraard is een strategisch plan, 

zoals het Ontwerp Mobiliteitsplan, niet zomaar uit het hoofd van één persoon ontsproten. Hiervoor 

was naast heel wat studiewerk ook veelvuldig overleg met andere dienstverleners en betrokken 

partijen georganiseerd en voor verschillende onderdelen, zoals het openbaar vervoerplan, fietsplan, 

Parkeerplan, ... werden aparte studies en simulaties uitgevoerd. Hieruit werden conclusies getrokken 

en principes naar voor geschoven die onderdeel uitmaken van de strategische visie. 



Eindrapport openbaar onderzoek – Ontwerp Mobiliteitsplan Gent 18 mei 2015 

 
24 

 

De koerswijziging schendt op disproportionele wijze de beginselen van behoorlijk 

bestuur, in het bijzonder het rechtszekerheidsstelsel. Waarom wordt door een 

circulatieconcept voor de binnenstad het ongestoord genot van eigendom geschonden? 

 

Uiteraard is het zo dat het circulatieplan een impact heeft op het dagelijks leven. Dit is uitdrukkelijk 

de bedoeling. Essentieel hierbij is dat het circulatieplan en alle andere onderdelen van het Ontwerp 

Mobiliteitsplan vertrekken van de vaststelling dat het verkeer in de stad vastloopt, dat de 

leefbaarheid en de bereikbaarheid hierdoor ernstig in het gedrang komen. Er dringen zich daarom op 

verschillende vlakken fundamentele keuzes op om daar iets aan te doen. Het stadsbestuur zoekt 

daarvoor, in nauwe samenwerking met de andere actoren die betrokken zijn, zoals de Vlaamse 

Overheid en De Lijn, naar geschikte oplossingen.  

Deze strategische keuzes zitten vervat in dit Ontwerp Mobiliteitsplan en hebben inderdaad een 

belangrijke impact op iedereen die zich in en rond Gent verplaatst. Deze keuzes zijn noodzakelijk 

omdat niet ingrijpen een problematische situatie enkel zou bestendigen en verergeren. Het 

stadsbestuur is er dan ook van overtuigd dat er geen sprake is van disproportionaliteit. De 

strategische mobiliteitskeuzes worden voorgelegd aan de bevolking en de Gemeenteraad en volgen 

de procedures van het Mobiliteitsdecreet. Er is dan ook hoegenaamd geen sprake van een schending 

van het rechtszekerheidsbeginsel.  

In het bereikbaarheidsconcept voor de binnenstad, wordt resoluut gekozen om te werken met 

lobben, die voor het privaat autoverkeer van elkaar gescheiden zijn. Dit is een voorwaarde om de 

doelstelling te bereiken: namelijk het weren van doorgaand en semi-doorgaand verkeer. Bij de keuze 

van de grenzen van de lobben is zoveel mogelijk rekening gehouden met natuurlijke grenzen, zoals 

het water en belangrijke verkeersassen. Dit om het geheel zo duidelijk en logisch mogelijk te houden. 

De keuze voor lobben kan in bepaalde gevallen leiden tot een grotere omrijafstand, maar globaal zal 

dit plan leiden tot een meer duurzaam verplaatsingsgedrag.   

Het klopt dat eigenaars van garages in het toekomstig voetgangersgebied verder gebruik zullen 

kunnen maken van hun garages. Voor bezoekers van bewoners is geen aparte regeling voorzien. Zij 

kunnen wel op straat parkeren net buiten het voetgangersgebied of in de publieke parkeergarages. 

Ten aanzien van ondernemingen moeten aparte regelingen worden uitgewerkt (bijvoorbeeld voor 

hotels, kantoren,…). Bestaande parkings worden dus met dit plan zeker niet onbereikbaar. 
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Milieu 

Waarom zet de Stad Gent niet in op elektrische bussen? 

 

Als de Stad de klimaat- en leefbaarheidsdoelstellingen uit het Ontwerp Mobiliteitsplan wil behalen, 

moet ze inzetten op het verduurzamen van het openbaar vervoer. Maar dat valt niet noodzakelijk 

samen met elektrische bussen. Naast het maximaal inzetten op elektrische vervoermiddelen (de 

trams), vraagt de Stad Gent ook om te investeren in milieuvriendelijke bussen, zeker in het centrum 

en knelpuntgebieden. De Lijn engageerde zich reeds tot het vergroten van het aandeel hybride 

bussen in Gent en een verdere ‘vertramming’ van de belangrijkste buslijnen. In bilateraal overleg 

tussen De Lijn en de stad Gent zullen nu en in de toekomst maatregelen worden besproken voor de 

verdere optimalisering van het bestaande en toekomstige wagenpark. 

 

Houdt de Stad er rekening mee dat een korte afstand met de auto minder vervuilend is 

dan een lang traject met de trein? 

 

In vele gevallen is een korte afstand met de wagen inderdaad minder vervuilend dan een lang traject 

met de trein, en een lang traject met de auto is meer vervuilend dan datzelfde traject met de trein.. 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan doet echter geen uitspraken over lange trajecten met de trein gezien dit 

buiten de scope van dit plan valt. 

Met het nieuwe bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad wil de Stad ervoor zorgen dat de 

verkeerssituatie voor alle vervoersmodi positief wordt beïnvloed. Door de verschillende 

vervoersmodi maximaal over de invalswegen te spreiden en door doorgaand verkeer te weren, 

zorgen we voor een afname van de verkeersbelasting door auto’s die voor alle modi een winst 

betekent. Ook het echte bestemmingsverkeer zal hierdoor vlotter kunnen verlopen. 

Meer algemeen slaat een ‘duurzaam’ beleid niet enkel op milieu, maar ook op ruimtegebruik, 

materiaalgebruik, leefkwaliteit, veiligheid,… Elk vervoersmiddel heeft zijn verdiensten, en is voor een 

aantal soorten verplaatsingen het meest aangewezen vervoersmiddel. De milieuvriendelijkheid van 

een verplaatsing hangt ook af van de hoeveel personen een transportmiddel delen, enzovoort. Door 

modi die minder ruimte innemen te stimuleren, komt er meer ruimte vrij voor de verplaatsingen die 

toch met de auto moeten gebeuren. 

 

Hoe zullen het uitbreiden van de ‘zone 30’ en het verschuiven van verkeer naar de R40 

bijdragen om Gent CO²-neutraal te maken? Is de verbetering van de luchtkwaliteit wel als 

criterium meegenomen in het Ontwerp Mobiliteitsplan?  

 

Ook voor de impact van mobiliteit op het milieu moet alles vanuit een globaal perspectief benaderd 

worden. In eerste instantie streeft de Stad met het nieuwe Ontwerp Mobiliteitsplan naar een modal 

shift, de verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen: een kleiner aandeel van autogebruik en 
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een groter aandeel van voetgangers, fietsen en openbaar vervoer. Dit is het hoofddoel en zal 

ongetwijfeld sterk positieve effecten hebben op de luchtkwaliteit en het energiegebruik in transport.  

De invoering van de Zone 30 en de circulatiemaatregelen zijn hulpmiddelen om die hoofddoelstelling 

te bereiken. Zone 30 maakt woongebieden veiliger en leefbaarder. Er is wel nog geen eenduidigheid 

over de effecten van een zone 30 op de luchtkwaliteit. De keuze voor meer zone 30 en het weren van 

doorgaand verkeer in het centrum wil vooral  stimuleren om meer te voet te gaan en te fietsen, en 

de leefkwaliteit verhogen. De circulatiemaatregelen hebben eveneens tot doel het fietsen 

aantrekkelijker te maken (minder autoverkeer, directere routes dan met de auto) en vooral het 

openbaar vervoer vlotter te laten doorstromen (zodat meer mensen de overstap kunnen maken).  

 

Waarom wordt het niet verplicht om de motor uit te schakelen bij stilstaand verkeer? 

 

Stationair draaien zou geen zeer groot aandeel hebben in de globale luchtverontreiniging door het 

autoverkeer. Een dergelijke verplichting is trouwens eerder een federale bevoegdheid dan een 

lokale. 

 

SUV-voertuigen horen niet thuis in de stad. Waarom worden ze niet geweerd? 

 

Opnieuw vergt dit eerder een Federaal ingrijpen, eerder dan een lokale maatregel. De Stad 

onderzoekt wel om een Lage Emissiezone in te voeren, waarbij de meest vervuilende wagens de stad 

niet meer in mogen. 

 

Economische gevolgen  

 

Wat doet de stad om te vermijden dat de (detail)handel zal verdwijnen uit de 

(binnen)stad, door de impact van een slechtere bereikbaarheid en de uitbreiding van de 

zone 30? 

 

Het circulatieplan uit het Ontwerp Mobiliteitsplan is bedoeld om een nieuw bereikbaarheidsconcept 

vast te leggen. Op korte termijn worden deze principes verder uitgewerkt tot een gedetailleerd 

circulatieplan dat ook voorwerp zal uitmaken van een participatietraject. Ook de economische 

impact voor handelsassen zoals de Wondelgemstraat, de Brusselsepoortstraat en de Bevrijdingslaan 

wordt daarin onderzocht. De uitbreiding van de zone 30 heeft geen invloed op de bereikbaarheid van 

de detailhandel. 
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De Stad zet ook in op alternatieven voor het autoverkeer, onder meer met het investeren in 

fietsparkeerplaatsen, het verbeteren van het Park+Ride-aanbod en het zoeken naar vernieuwende 

parkeerconcepten (zoals Stop + shop, zie ook het hoofdstuk over parkeren). Een beter uitgebouwde 

P+R (bijvoorbeeld in Gentbrugge) kan een impuls geven aan de handelszaken doordat het openbaar 

vervoer meer gebruikers krijgt of doordat fietsers langs Brusselsesteenweg passeren en de 

handelszaken aandoen. De autoafhankelijkheid van handelszaken zal afnemen. 

 

Dreigen de keuzes uit het Ontwerp Mobiliteitsplan de economische welvaart niet naar 

beneden te halen? 

 

De Stad is ervan overtuigd dat doorgaand verkeer niet gewenst is binnen de R40 en wil dit verkeer 

dan ook weren uit het historisch centrum, en bovendien een groter voetgangersgebied creëren. 

Dit hoeft absoluut niet nadelig te zijn voor de economische ontwikkeling. Het stadsbestuur wil Gent 

net aantrekkelijker maken door middel van de uitbreiding van het voetgangersgebied en een nieuw 

circulatieplan met aangename winkelwandelzones voor shoppende voetgangers zodat de 

winkelwandelstraten zich verder kunnen ontplooien. Uit ervaring is al gebleken dat de invoering van 

winkelwandelstraten in de jaren ’80 en het  voetgangersgebied in de jaren ’90 duidelijk een impuls 

gegeven heeft aan het handels- en horeca apparaat, en navolging heeft gekregen in andere steden. 

Gent heeft al een prachtig openlucht winkelcentrum, en dat wil de Stad net versterken. 

De Stad is er zich ook goed van bewust dat voor de economische vitaliteit van de stad de 

bereikbaarheid van het centrum een essentiële voorwaarde is. Door het doorgaand verkeer eruit te 

halen, verbetert de bereikbaarheid voor fietsers, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer. 

Bereikbaarheid is van levensbelang, maar ook in het nieuwe circulatieplan wordt erover gewaakt dat 

het bestemmingsverkeer ook met de auto de binnenstad nog steeds kan bereiken. Het zal zelfs 

makkelijker worden door het doorgaand verkeer er uit te halen. En zeker de fiets en het openbaar 

vervoer krijgen een duw in de rug. 

Er zit een logica in de routes waarlangs men de stad bereikt en verlaat en dit met verschillende 

verkeersmodi. Deze logica zal ook effectief gecommuniceerd worden zodat de bereikbaarheid in de 

verf gezet wordt, ook voor Gent-bezoekers. Een duurzaam mobiliteitsprofiel kan bovendien ook 

uitgespeeld worden als economische troef. Wat parkeren betreft, worden de parkings in het centrum 

geprofileerd als rotatieparkings, zodat er sneller parkeerplaatsen vrij komen voor potentiële klanten 

en andere bezoekers. 

 

Hoe kunnen de handelaars in de Wondelgemstraat overleven als dit een 

eenrichtingsstraat wordt? 

 

In het bereikbaarheidsconcept voor de binnenstad wordt nu uitgegaan van enkelrichtingsverkeer in 

de Wondelgemstraat en de Gebroeders De Smetstraat. Voor beide straten worden echter nog 

verschillende scenario’s overwogen. Momenteel wordt de gedetailleerde uitwerking van het 
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bereikbaarheidsconcept tot een verkeerscirculatieplan onder handen genomen. Het is momenteel 

nog te vroeg om mee te delen welk scenario het zal halen. Elk scenario brengt neveneffecten op de 

circulatie in de andere gebieden met zich mee. Het is uiteraard van belang dat we deze effecten in 

kaart brengen en bestuderen alvorens we voor een bepaald scenario kiezen. 

 

Hoe kunnen de handelaars in de Brusselsesteenweg overleven als de 

Brusselsepoortstraat een eenrichtingsstraat wordt? 

 

De Brusselsesteenweg zelf blijft tweerichtingsverkeer en is vanuit de R40 bereikbaar (zowel komende 

van de Dampoort als de St-Lievenspoort). Vandaag al komt het meeste ingaande verkeer in de 

Brusselsesteenweg van de R40 en niet van de Brusselsepoortstraat. Wie van de binnenstad naar de 

Brusselsesteenweg wil rijden, zal dit nog steeds kunnen, zij het via een stukje R40. Deze maatregelen 

werden genomen in het kader van een verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. 

De tramlijnen 21 en 22 zijn zeer belangrijke lijnen, vandaar dat de keuze gemaakt is om hier in te 

zetten op een betere doorstroming van deze lijnen. Het enkelrichtingsverkeer in de 

Brusselsepoortstraat is cruciaal in het kader van deze doorstroming. Stadinwaarts wordt daarvoor 

een autovrije trambedding gecreëerd. Staduitwaarts, in de Brusselsepoortstraat, is dit niet mogelijk. 

Het is ook niet mogelijk om de tram vooraf groen te geven, omdat de tram in dezelfde rijloper als de 

auto’s zit aan te schuiven.  

De bezwaren gaan uit van een zelfde hoeveelheid autoverkeer als in de huidige situatie. Een betere 

doorstroming zal het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen. Hierdoor zal verschuiving 

ontstaan van autogebruik naar andere vervoersmodi zoals de tram. De autoafhankelijkheid van 

handelszaken zal afnemen. 
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Voetgangers  

 

Uitbreiding voetgangerszone 

 

Waarom wordt de voetgangerszone zo drastisch uitgebreid? Riskeert dit niet te leiden tot 

straten die er ’s avonds doods bij liggen?  

Komt er een gelijkgrondse aanleg voor de nieuwe straten in de grotere voetgangerszone? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan bevat een nieuw bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad. 

Daarop zijn de gebieden aangeduid waar een verruiming van de voetgangerszone of  het creëren van 

een autoluwe zone het meest waarschijnlijk is. De gebieden werden geselecteerd op basis van de 

volgende criteria: 

- bestendigen van het huidige gebruik van de straten en pleinen waar nu al op vele momenten 

veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn, omdat de straten winkelwandelstraten zijn of 

omdat er veel horecazaken zijn gevestigd (bijvoorbeeld: Kortedagsteeg, Walpoortstraat of 

Koophandelsplein); 

- bestendigen van het huidige gebruik van de straten en pleinen waar nu al op vele momenten 

veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn omdat de studentenfaciliteiten er zijn gevestigd 

(St-Pietersnieuwstraat, Overpoortstraat); 

- zones met een bijzondere historische en toeristische waarde (bijvoorbeeld: Patershol, het 

gebied rond het Bisdomplein, St-Veerleplein, Predikherenlei, Waalse Krook); 

- straten met een hoge winkelwandelwaarde (bijvoorbeeld: Kortedagsteeg, Walpoortstraat); 

- zones en straatdelen die het bestaande voetgangersgebied tot een homogener gebied 

maken (bijvoorbeeld: Jan Breydelstraat, Predikherenlei, Hoogpoort, Hoornstraat, 

Koophandelsplein, Zonnestraat, omgeving Gouvernementstraat, Waaistraat). 

De meeste van de geselecteerde gebieden beantwoorden aan meer dan één van de bovenstaande 

criteria. Door deze zones een autoluw karakter mee te geven, wil de Stad Gent het huidige gebruik 

door voetgangers en fietsers verder aanmoedigen door deze straten en pleinen voor hen nog 

aangenamer te maken. Op lange termijn houdt dit in dat sommige straten het best heraangelegd 

worden zodat ze hun autoluw karakter nog beter uitdragen. Veelal houdt dit in dat straten en pleinen 

gelijkgronds worden aangelegd met zo weinig mogelijk obstakels. Wel worden openbaar 

vervoersassen (zoals tramlijnen) het best geaccentueerd. De delen van de weg die het meest geschikt 

zijn voor fietsers kunnen ook worden gesuggereerd met specifieke elementen (bijvoorbeeld met een  

ander materiaalgebruik of in het oog springende grenslijnen). Op korte termijn kunnen statuten 

worden gewijzigd en toegangspoorten en –wegen heringericht zodat het voor andere weggebruikers 

ook duidelijker wordt dat de straten een autoluw statuut meekregen. 
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Het Ontwerp Mobiliteitsplan zet de strategische beleidskeuzes uiteen. Dit geldt ook voor het 

bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad. In die zin moet hetgeen daar is vermeld, nog in 

detail worden uitgewerkt. Dit betekent dat: 

- het specifieke statuut dat het gebied of de straat krijgt, nog moet worden gekozen in functie 

van het gebruik (autoluwe zone of voetgangersgebied) wat onder andere een impact heeft 

op de wettelijke gedragsregels voor weggebruikers en op het parkeren in de zone; 

- de venster- en spertijden voor elke zone nog moeten worden bepaald zodat wordt 

vastgelegd wanneer men er in mag rijden en wanneer niet; 

- het toegangsbeleid met en zonder vergunningen dat aan de zone wordt gekoppeld, nog 

wordt uitgewerkt. 

 

Waarom zijn bepaalde delen niet opgenomen in het ruimere voetgangersgebied? 

 

Wanneer men het plan bij het bereikbaarheidsconcept bekijkt, kan worden opgemerkt dat bepaalde 

straten en straatdelen niet als mogelijke autoluwe zone of voetgangersgebied zijn opgenomen ook al 

zijn ze voor het grootste deel omgeven door voetgangersstraten of hebben ze veel potentieel als 

voetgangersgebied. Denk bijvoorbeeld aan de Voldersstraat of de Brabantdam maar ook aan de 

Onderstraat of Bij St-Jacobs. Deze straten en straatdelen werden bij de screening en besprekingen 

die voorafgingen aan dit plan niet weerhouden omdat ze een andere functie vervullen die 

momenteel doorweegt op hun potentieel als voetgangersstraat. Zo is het gebruik van de Brabantdam 

wenselijk om de parkings Kouter en Center bereikbaar te houden en zorgt het behoud van de 

Voldersstraat ervoor dat er nog altijd korte termijn parkeerplaatsen zijn vlak bij de 

voetgangersstraten. Voor de omgeving rond de St-Jacobskerk geldt dan weer dat deze pleinen veel 

parkeerplaatsen bevatten die niet zomaar kunnen worden geschrapt. De Onderstraat wordt dan 

weer gebruikt als toegangsweg voor enkele parkings.  Voor de Onderstraat kan overwogen worden of 

dit primeert in de verdere uitwerking van het verkeerscirculatieconcept. 

Bij het in detail bestuderen en uitwerken van de afbakening van de voetgangerszones en autoluwe 

gebieden kan er omwille van nieuwe inzichten, logische keuzes of bepaalde bereikbarheidsconcepten 

voor worden gekozen om licht af te wijken van de gebieden aangeduid als voetgangerszone of  

autoluwe zone in het bereikbaarheidsconcept. In die zin is het mogelijk dat bepaalde kleine 

straatdelen al dan niet in een eerste fase als voetgangerszone of  autoluwe zone worden 

meegenomen. 

Het is aangewezen de nieuwe autoluwe gebieden die in een eerste fase kunnen worden ingericht, in 

één beweging uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat we een duidelijk communicatief verhaal kunnen 

brengen en dat ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk worden vermeden. Het maakt ook dat 

weggebruikers zich niet telkens opnieuw moeten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. 
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Wat zal er gebeuren om de conflicten tussen voetgangers en (roekeloze) fietsers te 

vermijden? 

 

Het goed functioneren van het voetgangersgebied of een autoluwe zone wordt met de voorziene 

uitbreidingen nog belangrijker dan nu al het geval is. In 2014 startte een speciale werkgroep een 

onderzoek over de toegangsregeling tot de autoluwe gebieden. De werkgroep behandelt 

verschillende onderwerpen zoals het vergunningenbeleid, de tijdsvensters van toegang, de inrichting 

van de grenzen, de afbakening van de zone en ook de conflicten tussen voetgangers en fietsers.  

De toegang voor fietsers tot een voetgangerszone is geregeld via de bepalingen vermeld op de 

verkeersborden die de toegangsgrens van de zone aangeven. Gent voorziet op die manier aan elke 

toegangspoort tot de zone in een uitzondering voor fietsers. Fietsers hebben met andere woorden 

toegang tot de volledige zone. 

In enkele straten van de voetgangerszone zorgt dit op de drukste momenten van de dag vaak voor 

conflicten tussen fietsers en voetgangers. Fietsers houden zich niet altijd aan de gedragsregels die in 

een voetgangersgebied gelden. Zo rijden sommige fietsers sneller dan stapvoets, verlenen ze geen 

voorrang aan voetgangers en stappen ze niet af wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer 

hun doorgang bemoeilijkt.  

De Stad meent dat zowel onaangepast rijgedrag als een gebrek aan realistische alternatieve routes 

deze conflictsituaties veroorzaken. In theorie zijn er voldoende andere opties binnen of net buiten de 

voetgangerszone opdat de drukste straten kunnen ontweken worden. Alleen is het gebruik ervan op 

dit moment niet gekend, niet aantrekkelijk omwille van wegenwerken of door een fietsonvriendelijke 

ondergrond. 

Ook wanneer fietsers niet door de zone rijden, veroorzaken ze in sommige gevallen hinder voor 

voetgangers. Op verschillende plaatsen nabij winkels en horecazaken worden vaak grote 

hoeveelheden fietsen geparkeerd die de doorgang voor voetgangers belemmeren en zo vaak 

onwetend onveilige situaties creëren (bijvoorbeeld in functie van de doorgang van 

veiligheidsdiensten).  

Op enkele plaatsen in de voetgangerszone zijn (bewaakte) fietsenstallingen voorzien. Deze bevinden 

zich echter niet altijd op de meest aangewezen plaats of bieden op piekmomenten onvoldoende 

capaciteit voor de snel groeiende fietsaantallen.  

De werkgroep die zich over dit thema zal ontfermen, werkt verschillende oplossingen uit: voorzien en 

promoten van realistische routealternatieven, de mogelijkheden bekijken om een deel van de weg 

aan te geven als fietssuggestiezone,  specifieke toegangsregimes voor fietsers in bepaalde straten 

en/of op bepaalde tijdstippen en het bedenken van andere stallingsmogelijkheden voor fietsen. 

Er zullen voor fietsers wel geen vaste trajecten worden opgelegd. We wordt er geïnvesteerd in het 

aantrekkelijker maken van geprefereerde routes. 
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Tegelijk wordt deze problematiek ook ruimer dan de voetgangerszones bekeken. Het is belangrijk dat 

burgers blijven melden waar en hoe vaak ze gevaarlijke situaties met fietsers maar ook met 

fietskoeriers of bromfietsen ervaren. Deze informatie is belangrijk om knelpunten in kaart te brengen 

en gericht acties te voeren.  

 

Hoe zal het laden en lossen georganiseerd worden in het voetgangersgebied? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan is een weergave van enkele strategische beleidskeuzes. Er wordt in het 

nieuwe bereikbaarheidsconcept aangegeven welke gebieden een autoluwer karakter moeten krijgen 

om bepaalde doelstellingen te halen. Deze keuze maakt het voorwerp uit van verder onderzoek en 

past binnen de uitwerking in detail en globaal van het nieuwe circulatieconcept voor de binnenstad. 

Zo moet er bijvoorbeeld voor het studentenkwartier (de zone rond de Sint-Pietersnieuwstraat en de 

Overpoort) nog worden bepaald welk statuut die zal krijgen. 

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen een voetgangerszone en een autoluwe zone.  

Een voetgangerszone is een specifiek statuut waarvan de bepalingen in de wegcode zijn omschreven. 

Zo hebben voetgangers er altijd voorrang (behalve op trams), moeten fietser en gemotoriseerd 

verkeer zich stapvoets voortbewegen, mag er overal worden stilgestaan om te laden en lossen (bij 

gelijkgrondse aanleg) en mag er op straat niet worden geparkeerd. 

Autoluwe zones worden veelal aangeduid met toegangsverboden C3. Dit wil zeggen dat er, net zoals 

bij een voetgangerszone, venster- en spertijden aan kunnen worden gekoppeld en dat er 

vergunningen voor kunnen worden uitgereikt. In tegenstelling tot bij een voetgangerszone, kunnen 

in een dergelijke zones wel parkeerplaatsen op straat blijven bestaan. Ook kunnen specifieke laad- en 

loszones worden voorzien. 

De toegangsregeling voor elke autoluwe zone en voetgangersgebied wordt vastgelegd in een 

vergunningenbeleid. Een vergunningenbeleid stipuleert voor elke doelgroep of vergunningscategorie 

hoe de toegang tot de zone wordt geregeld en onder welke voorwaarden een vergunning kan 

worden bekomen. Zo moeten bewoners of mensen met een garage of standplaats in de zone 

beschikken over een vergunning om de zone in te mogen rijden. 

Er moet te allen tijde een goede reden zijn om een gebied in te richten als voetgangersgebied of 

autoluwe zone. Het huidige gebruik van de straten en pleinen moet ermee worden bestendigd, het 

moeten (potentiële) winkelwandel- of horecastraten zijn of straten met een bijzondere historische en 

toeristische waarde of de straten en gebieden moeten de ontbrekende stukjes zijn om een groter 

gebied homogener te maken. 

Bij de gedetailleerde uitwerking van het bereikbaarheidsconcept wordt ook bepaald welke gebieden 

en straten momenteel al aan voldoende criteria voldoen en in welke andere maatregelen nodig zijn 

vooraleer ze als echte voetgangerszone of autoluwe zone kunnen worden aangeduid. Een mogelijke 

maatregel is de integrale heraanleg van een straat die er momenteel nog onvoldoende als 

wandelstraat uit ziet.  
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Ook voor die straten die als autoluw zijn aangegeven maar nog niet onmiddellijk een officieel 

autoluw statuut krijgen, worden maatregelen getroffen om ze zoveel mogelijk te vrijwaren van 

doorgaand verkeer en het zoekverkeer. Mogelijke maatregelen zijn: voorbehouden 

bewonersparkeerplaatsen, wijzigingen in de verkeerscirculatie of een beperkte herinrichting. 

 

Kwaliteit voetgangersinfrastructuur 

 

Voetpaden  in slechte staat, vol obstakels, met een heel beperkte breedte en een keuze 

voor grove kasseien maken dat ze ontoegankelijk zijn met een rolstoel, een kinderwagen, 

een rollator… Wat zal daaraan gebeuren? 

 

Door ervoor te zorgen dat de voetgangersinfrastructuur in Gent optimaal toegankelijk is, wil de Stad 

zoveel mogelijk bewoners en bezoekers stimuleren om meer te voet te gaan. Dit wil de Stad doen 

door hier ruim aandacht aan te besteden en te zorgen voor voldoende vlakke inrichtingen van 

voetpaden met verlaagde boordstenen, hellingen en het respecteren van een minimale 

doorgangsbreedte. 

Bij nieuwe wegenis en heraanlegdossiers wordt erover gewaakt dat de voetgangersinfrastructuur 

beantwoordt aan de noden van kinderen, personen met een fysieke beperking, ouderen, maar ook 

mensen met bijvoorbeeld met een kinderwagen of rollator. Om op korte termijn een 

kwaliteitssprong te maken, is het Trottoir-Actie-Plan (TAP) in het leven geroepen. Dit houdt in dat 

trottoirs in slechte staat, te smalle trottoirs of trottoirs met te veel obstakels in kaart worden 

gebracht. De staat van de voetpaden wordt geanalyseerd waardoor de echt slechte voetpaden 

kunnen op die manier snel worden hersteld. Het budget voor deze aanpak is met 40% verhoogd.  Via 

het TAP kunnen de komende jaren weer heel wat vierkante meters voetpad worden heraangelegd. 

 

Barrièrewerking stadsring R40 

 

Zal de Stad aan drukke kruispunten op de R40 verkeersonveilige conflicten voor zwakke 

weggebruikers wegwerken? 

 

In de studie die de impact van het circulatieplan op de R40 in kaart zal brengen én oplossingen voor 

problemen op korte termijn zal voorstellen, worden alle kruispunten van de R40 onder de loep 

genomen. Daarin zal ook de oversteekbaarheid door voetgangers en fietsers worden meegenomen. 
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Trage wegen 

Hoe wordt omgegaan met de atlas der buurtwegen en hoe gaat deze herwerkt worden tot 

een modern, hedendaags en goed onderhouden netwerk met inspraak van de bewoners? 

 

De stad heeft een werking rond Trage  Wegen, met Drongen als eerste voorbeeldproject. Voor 

Drongen werd in 2008 een voorstel van trage wegennetwerk opgemaakt in samenwerking met 

bewoners en verenigingen, en met de ondersteuning van vzw Trage Wegen en de Provincie Oost-

Vlaanderen.  

Dit voorstel is eerst en vooral geïnspireerd op de inhoud van de Atlas der Buurtwegen, en daarnaast 

ook op andere bestaande en gewenste trage wegen. De tragewegennota voor Drongen werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad van februari 2015.  

Voor de andere deelgemeenten bestaat er nog geen trage wegennetwerk. Er zijn momenteel wel 

gesprekken lopende tussen de Stad, de Provincie Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen om de 

komende jaren te werken aan een inventarisatie en evaluatie van de trage wegen in de andere 

deelgemeenten, opnieuw onder meer op basis van de Atlas der Buurtwegen, in samenwerking met 

bewoners en verenigingen, en met de ondersteuning van vzw Trage Wegen en de Provincie Oost-

Vlaanderen. Op die manier kunnen we komen tot een gebiedsdekkend tragewegennetwerk voor 

Gent. 
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Fietsen 

 

De huidige fietsinfrastructuur is niet voorzien op groot aantal fietsers. Wat zal daaraan 

gebeuren? 

 

Gent investeert sterk in haar fietsinfrastructuur. Op assen met grote fietsstromen worden zoveel 

mogelijk aanpassingen gedaan om de grote stromen te kunnen opvangen.  Zo wordt op dit ogenblik 

bekeken hoe de Coupure geoptimaliseerd kan worden om de grote massa fietsers op een veilige 

manier te laten kruisen. De Stad investeert ook in een fietsonderdoorgang onder de Rozemarijnbrug 

en onderhandelt in functie van een fietsonderdoorgang ter hoogte van de Nieuwewandeling. Het 

aantal fietsers is de laatste jaren sterk geëvolueerd, nieuwe concepten worden dan ook uitgetest. Zo 

werd de fietsstraat in Gent gelanceerd als oplossing voor locaties waar vrijliggende fietspaden niet 

mogelijk zijn, maar er toch veel fietsverkeer (mogelijk) is. 

 

Hoe valt het investeren in meer tramsporen te rijmen met meer verkeersveiligheid voor 

fietsers? 

 

Tramsporen zijn zeker niet ideaal in combinatie met fietsverkeer. De Stad Gent probeert dan ook zo 

veel mogelijk om de fietsroutes te vrijwaren van tramsporen, maar dit is in deze stedelijke omgeving 

soms moeilijk te verwezenlijken. Vaak is er wel een alternatieve fietsroute zonder tramsporen, 

waardoor fietsers toch vaak tramsporen kunnen vermijden, ook al ze dan soms een kleine omweg 

maken. De fietsrouteplanner van het Mobiliteitsbedrijf geeft de mogelijkheid dit als zoekcriterium 

mee te geven. Waar tramsporen onvermijdbaar zijn, streeft Gent ernaar om de plaats voor de fietser 

zo comfortabel mogelijk te houden, zodat het kruisen van tramsporen zo weinig mogelijk voorkomt. 

Het compleet vermijden is echter onmogelijk, zeker aangezien de vertramming van buslijnen een 

groot voordeel biedt in vergelijking met busverkeer qua doorstroming, capaciteit, comfort… 

 

Wat is de impact van fietsstraten op bereikbaarheid? 

 

Naar bereikbaarheid voor autoverkeer is de impact van een fietsstraat verwaarloosbaar. Wel heeft 

het een significante impact op de gedragsregels voor weggebruikers die wettelijk zijn vastgelegd in 

artikel 22novies van de Wegcode. Fietsers mogen er namelijk de hele breedte van de rijbaan 

gebruiken (de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide 

rijrichtingen). Auto’s en andere motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen en mogen bovendien 

nooit sneller rijden dan 30 kilometer per uur. 
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Fietsparkeren 

Zal het gebruik fietsparkeerplaatsen verplicht worden? Of staat het comfort en 

gebruiksgemak van de fiets voorop? 

 

Fietsers hebben nog steeds een groot voordeel omdat ze vaak veel dichter bij hun bestemming 

kunnen parkeren. Voor de deur parkeren is niet altijd wenselijk omdat ook de veilige doorgang van 

voetgangers en minder mobiele burgers zeer belangrijk is. Op plaatsen waar het stallen van fietsen 

hinderlijk is, is het belangrijk dat ook de fietser wordt aangespoord tot het correct stallen van de 

fiets. Daarnaast is het gebruik van een fietsenstalling ook belangrijk in het kader van de bestrijding 

van fietsdiefstal. De Stad wil consequent zijn in haar mobiliteitsbeleid. Het comfort van de 

voetganger hoort dan op sommige locaties voorrang te krijgen op dat van de fietsers, net zoals het 

comfort van de fietsers op andere locaties voorrang dient te krijgen op het autoverkeer. 

 

Waarom komen er niet meer fietsenstallingen ? ( bijvoorbeeld aan iedere openbaar 

vervoerhalte en elke 100 meter) 

 

Aan de belangrijke openbaar vervoerknooppunten worden voldoende fietsenstallingen voorzien. 

Zowel bij de twee belangrijke stations als bij tram- en bushaltes moeten voldoende fietsenstallingen 

voorzien worden. Voor fietsenstallingen werkt het Mobiliteitsbedrijf aan een buurtgerichte, pro-

actieve aanpak. Zoals in het Ontwerp Mobiliteitsplan staat: door een actieve screening wordt gezocht 

naar opportuniteiten voor nieuwe fietsenstallingen. De ervaring leert dat het plaatsen van nieuwe, 

kwaliteitsvolle fietsenstallingen het fietsgebruik naar een bepaalde locatie doet toenemen. Door 

gebieden te gaan screenen kan een pro-actief fietsenstallingenbeleid worden meegenomen bij 

stadsvernieuwingsprojecten. Ook bij de herinrichting van straten en pleinen moet er steeds aandacht 

zijn voor de inplanting van kwalitatieve stallingsvoorzieningen. 

 

Waarom zijn er niet meer ondergrondse stallingen (station, zuid)? 

 

Er zijn reeds ondergrondse stallingen in de stad. Specifiek in de omgeving van het Zuid, komt er een 

stalling aan de Waalse Krook met een capaciteit van 700 plaatsen. De stalling in het station Gent Sint-

Pieters wordt ook nog fors uitgebreid. Op termijn moeten er daar tot 13.000 plaatsen beschikbaar 

zijn. Maar er is wel de fasering van de stationswerken, die niet toelaat om de stallingen vlugger te 

bouwen. Toch onderzoekt de Stad momenteel of er onder het Mathildeplein niet sneller een stalling 

kan komen. 
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Waarom worden de fietsenstallingen niet beter beheerd? Fietsdieven moeten 

ontmoedigd worden, eigenaars van gestolen geregistreerde fiets moeten bij het 

terugvinden gecontacteerd worden. 

 

De Stad zet in op het onderhoud van de openbare fietsenstallingen. Achtergelaten fietsen en 

fietswrakken worden op regelmatige tijdstippen weggehaald en overgebracht naar het fietsendepot. 

Het fietsendepot heeft ook een contactpunt waarnaar men kan bellen om de melding van 

achtergelaten fietsen door te geven. Er worden heel wat acties gedaan om fietsdiefstal tegen te 

gaan. De registratiecampagnes zijn hiervan een voorbeeld. Bijkomende fietsenstallingen zullen 

fietsdiefstal tegengaan. Er zijn communicatiecampagnes waarbij informatie wordt gegeven over de 

voorzorgsmaatregelen die fietsers kunnen nemen en de inspanningen die de stad  levert, onder meer 

op vlak van fietsparkeerinfrastructuur en fietsregistraties, en het faciliteren van het terugvinden van 

ontruimde of gestolen fietsen. De Stad Gent zal er in de toekomst verder op inzetten om hier 

gerichte controles rond te voeren en te gaan inzetten op innovatieve methodes om gestolen fietsen 

actief op te sporen. Bij het terugvinden van een geregistreerde fiets wordt de eigenaar bovendien 

gecontacteerd. 

Zijn systemen van switch- of flexparkeren wel wenselijk als dit niet begrijpelijk is voor de 

burger?  

 

De leesbaarheid, en het begrijpelijk maken voor de gebruiker zal een belangrijk aandachtspunt zijn bij 

de realisatie van deze vorm van parkeren. Het is echter een belangrijke manier om parkeerplaatsen 

multifunctioneel inzetbaar te maken en leegstand van plaatsen te vermijden enerzijds, de 

verschillende behoeften op verschillende tijdstippen met elkaar te verenigen anderzijds. 

 

Wordt er gedacht aan een fietsroute rond de Kuip van Gent? En kunnen langs die route 

dan extra fietsenstallingen komen? 

 

Veel fietsers hebben een bestemming in de Kuip zelf, daar bevinden zich immers de attractiepolen. 

Wel kan nagedacht worden over hoe doorgaande fietsers niet rond drukke winkelstraten worden 

geleid. Er zal daarom een bewegwijzeringsconcept worden uitgewerkt dat daar aandacht aan 

besteedt. 

Fietsparkings horen vooral daar aanwezig te zijn waar fietsers hun bestemming hebben. Daarbij 

moeten loopafstanden tot de uiteindelijke bestemming zeer klein gehouden worden, net om het 

fietsen aantrekkelijk te houden. Dit is dus niet noodzakelijk in een route rond het centrum, maar 

eerder in het centrum zelf. 
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Deelfietsen 

Zal de Stad deelfietsen aanbieden, bijvoorbeeld aan parkeergarages? 

 

In de nabije toekomst komt er een proefproject waarbij aan een aantal randparkings deelfietsen ter 

beschikking zullen worden gesteld. 

 

Wordt voor deelfietsen niet beter gekozen voor een ‘back to many’-systeem in plaats van 

een ‘back to one’-systeem? 

 

Het fietsbezit in Gent is zeer hoog: gemiddeld 2,6 fietsen per familie. Verder bedienen de vzw’s Max 

Mobiel, Student + Mobiliteit, en vzw Ateljee verschillende doelgroepen (pendelaars, toeristen, 

studenten, bedrijven,…) met fietsverhuur en fietsonderhoud.  Daarenboven hebben deze vzw’s nog 

een andere doelstelling. Ze leveren namelijk een bijdrage aan de sociale economie. Deze vzw’s 

investeren in mensen die in het normale arbeidscircuit moeilijk of niet aan de bak komen. De stad 

heeft om bovenstaande redenen in de vorige legislatuur beslist om niet in te zetten op een ‘back tot 

many’ systeem. Dit systeem heeft trouwens ook een zeer hoge investeringskost. Uit een recent 

rapport van adviesbureau MINT naar de haalbaarheid van fietsdeelsystemen in Vlaamse 

centrumsteden: “Uit internationale ervaringen blijkt dat de implementatiekosten liggen tussen 2000 

en 4000 euro per fiets. Daar komen jaarlijks nog eens 651 tot 3000 euro aan exploitatiekosten bij.  

Ook voor een stad als Gent komt men op dergelijke bedragen uit. Voor een systeem met pakweg 450 

fietsen moet is een investering nodig van rond de 800.000 euro en jaarlijks moet een soortgelijk 

bedrag uitgetrokken worden voor de exploitatie”. Met het back to one systeem wil de stad de 

overgebleven niches opvullen, bijvoorbeeld fietsgebruik stimuleren van en naar de P+R,  van en naar 

bedrijventerreinen en in sociale woonwijken. Als we een vergelijking maken met de grotere 

fietssteden in de buurlanden, dan zien we dat er bijvoorbeeld in Utrecht, Groningen of Amsterdam 

ook geen fietsdeelsysteem is. 

 

Kunnen bakfietsen, e-bikes en cargofietsen niet verboden worden in het 

voetgangersgebied? 

 

Er worden nu wel zware en vervuilende vrachtwagens toegelaten in het voetgangersgebied. 

Cargobikes en elektrische fietsen kunnen nu net een alternatief vormen. Het zou dus wel een zeer 

slecht signaal zijn om die niet toe te laten in het voetgangersgebied. 

 

Wanneer komt er een veilig netwerk voor fietsers en voetgangers op The Loop? 
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Dit is zeker nodig en staat ook in de Mober voor The Loop als een noodzaak. Het Mobiliteitsbedrijf zal 

dit verder opvolgen. 

 

Waarom krijgen ambtenaren een fietsvergoeding en gewone burgers niet? 

 

Stedelijke ambtenaren krijgen voor hun woon-werkplaatsingen een fietsvergoeding als werknemer 

van hun werkgever, de Stad Gent. Op dezelfde manier krijgen werknemers van heel wat andere 

(privé) organisaties een fietsvergoeding geven van hun werkgever.   
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Openbaar vervoer  

 

Kwaliteit van het aanbod 

Hoe zal de stiptheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd worden? 

 

Een van de doelstellingen van het Ontwerp Mobiliteitsplan is om het openbaar vervoer een 

kwaliteitssprong te laten maken. Een belangrijk aspect daarbij is de stiptheid. Een aantal maatregelen 

in het Ontwerp Mobiliteitsplan hebben expliciet als doel om te zorgen voor beter en stipter openbaar 

vervoer. Door  het vermijdbare doorgaand (auto)verkeer op een aantal assen terug te dringen, moet 

er meer ruimte ontstaan voor het openbaar vervoer. Dat is een belangrijke voorwaarde om het 

openbaar vervoer stipter en aantrekkelijker te kunnen maken. Verder heeft de stad ook een 

permanent overleg met De Lijn lopen om een aantal grotere en kleinere knelpunten voor de 

doorstroming aan te pakken. 

 

Als 10% van de autobestuurders zou overstappen naar openbaar vervoer zal dit tot een 

verkeersinfarct in Gent leiden , omdat de capaciteit van het openbaar vervoer zou moeten 

verdubbelen. Hoe zou dat opgelost worden? 

 

Deze vraag suggereert dat het openbaar vervoer een ambitieuze modal shift niet aankan. De 

uitspraak is gebaseerd op een aanname dat bijvoorbeeld bij een modal split van 6% openbaar 

vervoer gebruik en 60% autogebruik, een daling van 10% van autogebruik (-6%), inderdaad een 

verdubbeling van het OV-aandeel zou impliceren van 6 naar 12%. Daarbij kunnen de volgende 

bedenkingen gemaakt worden: 

- 9% van de verplaatsingen in Gent gebeuren nu met het openbaar vervoer, 54% met de auto 

(alleenrijden én samenrijden). Dit is een duidelijk gunstiger verhouding dan hierboven 

geschetst.  Een daling van 10% van het autoverkeer, zou een stijging vergen van het OV-

aandeel van 9% tot 14,4%, wat duidelijk geen verdubbeling is. 

- Bovendien slaat die bewering op alle verplaatsingen op alle momenten. Ook de modal split 

cijfers slaan op de totale verplaatsingsmarkt.  Wanneer we een verschuiving willen naar het 

openbaar vervoer zijn er prioritaire verplaatsingen. We denken dan in de eerste plaats aan 

de woon-werkverplaatsingen, die voor de meeste congestie zorgen. Daar is het openbaar 

vervoer-aandeel nu al beduidend hoger dan gemiddeld (zie ook figuur 3 in het Ontwerp 

Mobiliteitsplan): 17% openbaar vervoer staat tegenover ongeveer 64% auto. Een afname 

van 10% van het auto-aandeel vergt hier “slechts” een toename tot 23,4%. 

- Deze toename blijft uiteraard ambitieus maar kan worden gerealiseerd door een samenspel 

van investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer (vertrammingen en zeker de aan de 

gang zijnde tramverlengingen), in dienst nemen van voertuigen met grotere capaciteit (de 

nieuwe Flexity trams, gelede bussen) en doorstromingsmaatregelen, die er voor zorgen dat 
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met dezelfde trams en bussen meer verplaatsingskilometers kunnen worden aangeboden, 

doordat de doorstroming verbetert 

- Op langere termijn gaan we er bovendien van uit dat er verdere investeringen in het 

openbaar vervoer komen (nog andere vertrammingen, voorstadstreinnet) 

- Bovendien is het de bedoeling dat ook de fiets een (belangrijk) deel van de 

autoverplaatsingen overneemt. Cijfers bewijzen dat er nu nog steeds veel korte 

verplaatsingen worden afgelegd met de auto. Deze verschuiven naar de fiets is ook een van 

de grote doelstellingen van het Ontwerp Mobiliteitsplan. 

- Tenslotte – over verkeersinfarct gesproken – is het precies het aanhouden van de huidige 

trend die zou leiden tot een verkeersinfarct. De Gentse wegen slibben meer en meer dicht 

en dat is echt niet door de bussen en trams, maar wel degelijk door het vele en vaak 

vermijdbaar autoverkeer. 

 

Hoe kunnen de soms grote afstanden tot haltes verminderd worden? 

 

Er is een steeds terugkerende discussie in het openbaar vervoer over de ideale halte-afstand. Meer 

en meer is het inzicht echter dat het beter is om te kiezen voor iets minder haltes die iets verder uit 

elkaar liggen. Dat heeft een positieve impact op de regelmaat en de snelheid van het openbaar 

vervoer. Ondanks alle inspanningen qua doorstroming, neemt ook het stoppen en weer vertrekken 

aan haltes ook tijd in beslag. Door een wat grotere halte-afstand neemt de commerciële snelheid 

toe, wat het openbaar vervoer aantrekkelijk maakt voor bijvoorbeeld mogelijke reizigers die de keuze 

hebben tussen het openbaar vervoer en de auto. 

 

Is het niet wenselijk om enkel openbaar vervoer langs de zone van de 3 torens te 

organiseren? 

 

Indien Gent een duurzame stad wil zijn, is het belangrijk om een ambitieus Ontwerp Mobiliteitsplan 

te hebben dat verder gaat dan de huidige situatie en echt inzet op duurzame vervoerswijzen. Hiertoe 

is een degelijk openbaar vervoerssysteem noodzakelijk en is het ook belangrijk dat het openbaar 

vervoer zo dicht mogelijk in de binnenstad komt en zorgt voor een goede bereikbaarheid van 

deelgemeenten en randgemeenten met de binnenstad en met elkaar.   

 

Waarom wordt het aanbod ’s avonds, ’s nachts en op zon- en feestdagen afgebouwd , 

terwijl er meer aanbod nodig is? 

Waarom rijden er minder bussen naar het platteland en buiten het centrum (zoals in 

Malem)? 

 

In eerste instantie is het belangrijk dat het openbaar vervoer frequent rijdt in de periodes dat de 

verplaatsingsvraag het grootst is. Dat is vooral het geval tijdens de spitsuren, tijdens weekdagen 
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buiten de vakantieperiodes. Op dat aanbod is gelukkig nauwelijks bespaard. Integendeel, met 

bijvoorbeeld de komst van de nieuwe, veel grotere trams (Flexity) zal de capaciteit overdag nog 

vergroten. Het klopt dat het aanbod 's avonds en in de weekends is afgenomen, vooral in de perifere 

gebieden (bijvoorbeeld voor streekbussen). Anderzijds is er nu wel elke dag laatavondvervoer, ook 

op weekdagen. Op de hoofdlijnen van het openbaar vervoer binnen de stad kan men nog tot 1u 's 

nachts de bus nemen. 

Buitengebieden, zoals Drongen Baarle, worden minder goed bediend, dit heeft te maken met de 

kleinere vraag naar openbaar vervoer omwille van de bevolkingsdichtheid. Op momenten met weinig 

vraag (weekend, 's nachts) is het niet mogelijk hetzelfde aanbod te verzorgen naar Baarle als naar bv. 

Brugespoort of Ledeberg waar de bevolkingsdichtheid en bijgevolg ook de vraag groter is. 

 

Welke gevolgen zijn er voor het aanbod van De Lijn als het voetgangersgebied vergroot 

wordt in het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad? 

 

Voor de straten en pleinen die als autoluwe gebieden zijn aangegeven op het 

bereikbaarheidsconcept in het Ontwerp Mobiliteitsplan, geldt dat het huidige aanbod van het 

openbaar vervoer er ongewijzigd blijft. Dit betekent dat bij de uitwerking in detail een goede 

oplossing wordt gezocht om het gebruik als wandel- en fietsstraat te combineren met het openbaar 

vervoer. 

 

Tijdens spitsuren is het niet comfortabel op overvolle bussen en trams. Hoe wordt dat 

aangepakt? 

 

Er werd en wordt volop geïnvesteerd in grotere voertuigen. Vanaf 2015 gaan tien extra lange trams 

rijden op lijn 1, waardoor een deel van de bestaande ook al lange Hermelijntrams zullen kunnen gaan 

rijden om de andere tramlijnen en daar zorgen voor extra capaciteit. Ook op buslijnen worden er in 

toenemende mate met langere, gelede bussen gereden. 

 

Is er wel veel vraag naar nachtvervoer? 

 

De nacht is uiteraard niet het drukste moment voor het openbaar vervoer. Het is echter wel nodig 

dat mensen na een avondje uit (film, theater, café-restaurantbezoek) met het openbaar vervoer 

terug thuis kunnen geraken. In het bijzonder voor de verkeersveiligheid (tegengaan van rijden onder 

invloed) zijn de nachtbussen ook zeer gewenst. 
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Hoe zal het Park+Ride-aanbod verbeterd worden? 

 

Nu al zijn er heel wat mensen die niet met de auto tot in het stadscentrum rijden, maar kiezen voor 

een combinatie van parkeren met openbaar vervoer of fiets bijvoorbeeld. Ze gebruiken daarbij de 

officiële P+R-locaties (bv. Land van Rodelaan, Industrieweg te Wondelgem,..), maar heel wat 

bestuurders parkeren zich op straat in gebieden met lage parkeerdruk. Dit blijft uiteraard mogelijk. 

Het is bovendien de bedoeling verder te werken aan P+R's.  

De Park+Ride visie bestaat uit een structuur van enkele grootschalige sterk uitgebouwde park+ride 

parkings aangevuld met kleinschaligere meer informele park+ride parkings langsheen belangrijke OV-

assen. Bij evenementen kunnen specifieke parkings gepromoot worden als park+ride parking voor de 

binnenstad. Daarnaast zijn er ook park+bike en park + walkparkings. Deze laatste kunnen ook 

geïntegreerd zijn in een park+ride parking.  Voor de toekomst is alvast een grotere P+R gepland in 

Ledeberg. Maar ook op kortere termijn zal nagegaan worden waar er extra capaciteit kan bijkomen. 

Zo worden de mogelijkheden onderzocht om in parking aan het station Gentbrugge (Rinskopflaan, 

onder de sporen) te optimaliseren. Op die manier kan de capaciteit eventueel toenemen. 

Ook promotie voor P+R, en meer algemeen voor de alternatieven voor de auto is een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Wat zijn de concrete locaties voor P+R? 

 

Nu al zijn er heel wat mensen die via P+P of P+B naar de stad gaan. Ze gebruiken daarbij de reeds 

bestaande officiële P+R (bv. Land van Rodelaan, Industrieweg te Wondelgem, Brugsesteenweg (post) 

in Mariakerke,..), maar vaak parkeren ze zich op straat in gebieden met lage parkeerdruk. Het is 

bovendien de bedoeling verder te werken aan P+R's en voor de toekomst is alvast een grotere P+R 

gepland in Ledeberg. Maar ook op kortere termijn zal nagegaan worden waar er extra capaciteit kan 

bijkomen. De concrete plaatsen zijn nu nog niet precies gekend. 

 

Waarom worden in de NMBS-plannen geen treinen naar de Gentse haven voorzien en 

worden kleine stations geschrapt? 

 

De laatste jaren zijn er geen stations of haltes meer afgeschaft in de Gentse regio. Maar het aantal 

treinen (en vooral rechtstreekse treinen) is wel teruggeschroefd, bijvoorbeeld in Drongen en 

Gentbrugge. Daar staat dan tegenover dat er vanuit Gent-Sint-Pieters meer treinen vertrekken naar 

onder meer Brussel en Brugge. Er is momenteel inderdaad geen havenlijn voorzien in de NMBS-

plannen.  

Op 20 maart 2015 heeft de NMBS een startvergadering georganiseerd voor een GEN (Gewestelijk 

Expresnet) rond Antwerpen en Gent. Op die vergadering waren alle betrokken actoren aanwezig, o.a. 
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de betrokken steden, De Lijn, Infrabel en NMBS en het Vlaams Gewest. De Stad zal dit 

forum  gebruiken om een aantal investeringen te laten opstarten die moeten leiden tot een 

verbeterde bediening van de Gentse regio door de NMBS, met inbegrip van een betere bediening van 

de haven.  

 

Waarom maakt het systeem van toeritdosering de Kortrijksespoortstraat onmogelijk als 

invalsroute? 

 

Het toeritdoseringssysteem houdt in dat een (rechts)afslagverbod wordt getoond op de Charles De 

Kerchovelaan en de verkeerslichtenregeling op het kruispunt IJzerlaan/Charles De Kerchovelaan 

wordt beïnvloed wanneer er in de Schouwburgstraat en in de Nederkouter files worden 

gedetecteerd die de tram ophouden. Wanneer het verkeersbord wordt getoond mag niemand, 

komende van de Charles De Kerchovelaan, de Kortrijksepoortstraat, de Kortrijksepoortstraat nog 

inslaan. Op de IJzerlaan en op de Kortrijksesteenweg wordt het verkeer gedoseerd door een 

minimale groentijd te geven. De auto’s op de Charles De Kerchovelaan hebben wel nog altijd de 

mogelijkheid om via een doorsteek op de IJzerlaan de afslagstrook richting Kortrijksepoortstraat te 

gebruiken. 

De Stad is van oordeel dat de geplande mobiliteitsmaatregelen een positieve impact zullen hebben 

op de doorstroming van het verkeer binnen de verschillende zones binnen de stadsring, en dat ze 

minder hinder zullen veroorzaken. Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het ‘knippen’ van 

verkeersstromen, het verruimen van de autoluwe gebieden en het maximaal scheiden van de 

verschillende vervoersmodi (voetganger, fietser, openbaar vervoersgebruiker en automobilist). Een 

van de waarschijnlijke gevolgen is dat het toeritdoseringssysteem minder frequent in werking zal 

treden. 

 

Kunnen tickets  voor het openbaar vervoer niet goedkoper? 

 

Het openbaar vervoerbeleid is geen lokale bevoegdheid. De Stad Gent werkt uiteraard samen met de 

Lijn om het openbaar vervoer binnen de stad Gent te verbeteren. De Lijn heeft zich hiertoe ook 

geëngageerd door mee het Ontwerp Mobiliteitsplan op te maken en te onderschrijven. Het 

tariefbeleid is echter een Vlaamse bevoegdheid waar we weinig invloed op hebben. 
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Vertramming van buslijnen 

 

Is er een goede ‘kosten-baten’-verhouding bij de keuze voor meer vertramming van het 

openbaar vervoer? 

Wat is het voordeel van de vertramming van de lijn UZ - Expo Gent? De reistijd zal niet 

verbeteren 

 

In heel Europa is vast te stellen dat de tram aan een heropleving bezig is. De afgelopen 15 à 20 jaar is 

de tram in veel Franse steden weer ingevoerd, nadat ze was afgeschaft halfweg vorige eeuw. Bij de 

invoering van een nieuwe tramlijn wordt er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. De 

baten van een tram zijn alvast duidelijk: een verhoging van het aantal gebruikers (louter het 

vertrammen van een buslijn zorgt al snel voor 20% meer reizigers), geen milieuverontreiniging in de 

binnenstad, veel grotere capaciteit van voertuigen, een groter reizigerscomfort tijdens de rit (minder 

zijwaartse bewegingen en meer stabiliteit),  comfortabeler in- en uitstappen (veel deuren, lage 

vloer), enzovoort. Bovendien is een tram iets smaller dan een bus en heeft veel minder vetergang 

(zijdelijke verplaatsing) dan een bus waardoor er ook iets minder ruimte nodig is om  trams te laten 

kruisen dan bussen. De aanleg van een tramlijn maakt het ook mogelijk de doorstroming te 

optimaliseren door de verkeerscirculatie te herbekijken, waardoor de tramlijn nog extra aantrekkelijk 

wordt. Tenslotte kan een tram zorgen voor zogenaamde structureren van de ruimte: door de 

aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer, wordt de tramas aantrekkelijk voor investeringen 

in vastgoed allerhande, waardoor de tramlijn als het ware zichzelf versterkt. 

Het doortrekken van tram UZ heeft wel degelijk een positief effect op de reistijd met het openbaar 

vervoer naar deze wijk. We starten studie Zuidelijke Mozaïek (gebied rond R4 zuid). Daarin zal ook 

het openbaar vervoer doorheen deze zone bestudeerd worden.   

Hoe dan ook maakt De Lijn bij elke mogelijke toekomstige vertramming een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse. 

 

Is het wel zinvol om in te zetten op de vertramming? 

 

Een verdere vertramming is echt wel noodzakelijk. Veel deelgemeenten zullen een tram krijgen 

(eerst nu Zwijnaarde , maar ook naar veel andere deelgemeenten zijn trams gepland). De 

Kortrijksesteenweg  is een drukteas met veel nieuwe ontwikkelingen die door de tram kunnen 

worden bediend. Bij de herinrichting van de Kortrijksesteenweg zal gezorgd worden voor een goede 

en veilige bereikbaarheid van de haltes te voet en per fiets. Tramvervoer is hoogwaardig openbaar 

vervoer en zorgt er voor dat het voor automobilisten aantrekkelijker wordt om te kiezen voor het 

openbaar vervoer om zich richting station of binnenstad te verplaatsen. Dit vergt uiteraard dat de 

tram vlot opschiet en daarom geniet een eigen bedding de absolute voorkeur. De gevolgen op de 

algemene verkeerscirculatie zullen worden opgenomen in de verdere studie rond de tram.  
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Waarom zijn de routes nog niet concreter uitgewerkt? 

 

Momenteel doet het Ontwerp Mobiliteitsplan geen uitspraken op detailniveau over de routes van 

het openbaar vervoer. Als routes zouden herbekeken worden zal dit gebeuren in functie van de 

beoogde globale kwaliteit van het openbaar vervoer.  Het staat momenteel nog niet vast welke lijnen 

precies vertramd zullen worden. Het Pegasusplan voorziet vertrammingen in de richting van onder 

meer de R4 (grens Lochristi), Oostakker, Merelbeke,… . De focus gaat eerst naar vertramming van 

lijnen 7 en 3 

 

Waarom is de gemiddelde snelheid  van de tram zo laag? 

 

De gemiddelde snelheid wordt door allerlei factoren beïnvloed: het aantal haltes waar een tram 

stopt, het aantal in- en uitstappende reizigers, de drukte van het verkeer, al dan niet een vrije 

bedding voor de tram,… Een vlottere doorstroming is dan ook een belangrijke krachtlijn van het 

Ontwerp Mobiliteitsplan. Keuzes die de Stad daarvoor wil maken, blijkt bijvoorbeeld ui het nieuwe 

bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad (ziet ‘circulatieplan’). Dat moet mee zorgen voor 

een betere doorstroming (en dus hogere gemiddelde snelheid) van het openbaar vervoer. Hierdoor 

wordt een sterke optimalisatie van het huidige openbaar vervoer mogelijk gemaakt en wordt het 

openbaar vervoer ook aantrekkelijker ook zonder de extra investeringen die op langere termijn 

noodzakelijk zijn. 

 

Wat mogen we verwachten van vertrammingsdossiers die traag verlopen terwijl ze 

cruciaal zijn om sommige maatregelen te doen slagen? 

 

Voor diverse tramlijnen zijn de dossiers in uitvoering, bijvoorbeeld de verlengingen van de tramlijnen 

richting UZ en Zwijnaarde. Voor andere dossiers worden concrete plannen opgemaakt, namelijk de 

vertramming van de lijnen 7 en 3. Er mag dus worden gesteld dat in deze dossiers momenteel echt 

vorderingen worden geboekt, ook al nemen ze inderdaad heel wat tijd in beslag. 
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Parkeren  

 

Abonnementen in stadsparkings worden duurder. Welke alternatieven zijn er? 

 

Het Parkeerplan voor Gent formuleert duidelijke uitspraken over wie de Stad waar en wanneer wil 

laten parkeren. Streven naar een optimaal gebruik van het parkeeraanbod betekent dat keuzes 

moeten worden gemaakt. Het geheel is een evenwichtsoefening tussen leefbaarheid, ruimtelijke 

kwaliteit, economische vitaliteit en bereikbaarheid. 

De meeste ondergrondse parkeergarages liggen in de centrumzone: de rode tariefzone. Het 

Parkeerplan stelt de tarieven van de ondergrondse parkings zo in dat deze parkings voornamelijk 

gebruikt worden door middellangparkeerders (bezoekers met een verblijfsduur tussen 3 en 5 uur). 

Ook langparkeerders (meer dan 5 uur) kunnen er terecht maar zullen vanaf het 5de uur een hoger 

tarief betalen.  

Abonnementen in de stedelijke parkings blijven bestaan, maar worden duurder voor niet-bewoners. 

De prijzen van de abonnementen zijn niet voor elke parking hetzelfde. De Stad maakt een 

onderscheid tussen parkings voor gemengd gebruik (Ramen, Savaanstraat, Sint-Pietersplein), met 

een lager abonnementstarief, en rotatieparkings (Sint-Michiels, Vrijdagmark, Reep) waar het tarief 

hoger zal liggen. Dat onderscheid wil stimuleren dat langparkeerders vooral kiezen voor de parkings 

voor gemengd gebruik. 

Met het bijwerken van het parkeeraanbod stuurt de Stad Gent aan op een herziening van de 

verplaatsingswijze. Die aanpak wil studenten en bepaalde groepen werknemers, de 

ultralangparkeerders, als de meest geschikte doelgroepen doen kiezen voor alternatieve 

vervoerswijzen of het gebruik van Park+Ride. De nieuwe parkeerregimes zorgen ervoor dat het 

openbaar vervoer, de fiets en Park+Ride meer concurrentieel worden ten opzichte van het 

autogebruik (en dus het autoparkeren). Verder van het centrum (in de schil rond de rode tariefzone 

in het hart van Gent) blijft langparkeren mogelijk. Het wordt er goedkoper dan in de centrumzone 

maar duurder dan in de huidige zones rond het centrum. 

 

Door de hogere parkeertarieven zullen jongeren niet meer uitgaan in het centrum en 

minderbedeelden uit het centrum geweerd worden. Is daar rekening mee gehouden? 

 

Het valt te betwijfelen dat jongeren zullen zouden laten afschrikken door de parkeerprijs (die 's 

avonds trouwens lager is dan overdag). De kwaliteit van de horeca en de stedelijke context is wellicht 

een belangrijker criterium dan een eventuele parkeerprijs. Ook jongeren kunnen uiteraard kiezen 

voor de fiets en het openbaar vervoer (er is nu ook laatavondvervoer tot 1u 's nachts elke dag van de 

week). Minderbedeelden kunnen speciale tarieven krijgen bij de Lijn, of gebruik maken van 

taxicheques.   
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Waar kunnen werknemers parkeren die maar af en toe met de wagen in de stad moeten 

zijn? 

 

Het opvangen van de parkeerbehoefte van langparkerende werknemers en studenten in het 

stadscentrum wordt als onderschikt beschouwd aan de parkeerbehoefte van bewoners en 

bezoekers. Deze groep ultralangparkeerders is namelijk het meest ontvankelijk voor het parkeren op 

afstand en het overschakelen naar andere vervoerswijzen. Ultralangparkeerders parkeren derhalve 

bij voorkeur op een Park+Ride parking teneinde de parkeerdruk en verkeersdruk in het centrum te 

beheersen. Ten behoeve van de langparkeerders zal het Park+Ride- en Park+Bike-aanbod zowel 

kwalitatief als kwantitatief verbeterd worden door het opwaarderen van bestaande parkings en het 

creëren van nieuwe parkings. De parkeerregimes in de stad moeten het stimuleren van deze 

vervoersalternatieven aanmoedigen. De stad zal ook zelf het goede voorbeeld geven. Bij de opmaak 

van het nieuwe bedrijfsvervoersplan zal er aandacht gaan naar het al dan niet aanbieden van 

parkeermogelijkheden aan haar werknemers. Hierdoor zullen er meer plaatsen beschikbaar zijn voor 

bezoekers in de ondergrondse parkings.  Voor bezoekende parkeerders die frequent in de stad 

moeten parkeren, wordt een gebruiksvriendelijke virtuele parkeerkaart aangeboden. Het betreft een 

elektronisch betaalinstrument naar analogie met de huidige PEP-toestellen. Het biedt de parkeerder 

de mogelijkheid om snel en eenvoudig te parkeren (zonder een parkeerticket te moeten nemen) en 

men betaalt enkel de effectief geparkeerde tijd. 

 

Welke parkeermaatregelen worden genomen voor bewoners in het centrum? 

 

Het bewonersparkeren wordt prioritair beschouwd. De aanpassing van de parkeertarieven moet 

zorgen voor een correcter gebruik van het openbaar parkeeraanbod (overdag) waardoor ook het 

parkeercomfort voor de bewoners zal verhogen. Dit biedt echter geen fundamentele oplossing voor 

de parkeerdruk ’s avonds. De parkeervraag van bewoners ’s avonds zorgt voor een zeer hoge 

parkeerdruk. De beschikbare ruimte op openbaar domein is echter begrensd waardoor men niet 

onbeperkt kan tegemoet komen aan de steeds toenemende parkeervraag van bewoners 

(toenemende bevolking en autobezit). Hiervoor is een structurele oplossing nodig die de 

parkeervraag en –aanbod in balans houdt.  

De Stad voert hier een meersporenbeleid. Vooreerst wenst ze het autobezit (en dus de parkeervraag) 

terug te dringen door de vervoersalternatieven verder op te waarderen (uitbreiden en opwaarderen 

openbaar vervoeraanbod, verbeteren fietsinfrastructuur, ondersteunen autodelen, …). Anderzijds 

wenst de Stad het beschikbare parkeeraanbod voor bewoners te verhogen. Dit laatste kan in 

verschillende vormen zoals het inrichten van buurtparkings, het meervoudig gebruiken van bestaand 

parkeeraanbod, het stimuleren van het gebruik van private parkeervoorzieningen, … . 
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Komen er extra voorbehouden bewonersplaatsen? 

 

De nieuwe, hogere tarieven én de parkeerduurbeperking in verschillende zones zullen het 

parkeercomfort voor bewoners verhogen. Eerst worden de nieuwe parkeertarieven ingevoerd. 

Daarna evalueren we welke impact ze hebben op de parkeerdruk. Op basis van de evaluatie wordt 

beslist of er al dan niet extra bewonersparkeerplaatsen kunnen bijkomen. 

 

Is er de garantie dat de eerste bewonerskaart gratis blijft? 

 

Binnen het Parkeerplan is duidelijk gestipuleerd dat de eerste bewonerskaart gratis blijft. Dit maakte 

deel uit van de Gemeenteraadsbeslissing over de goedkeuring van het Parkeerplan. Dit betekent dat 

hier zeer formeel een beleidsbeslissing over genomen is. In dat zelfde gemeenteraadsbesluit staat 

ook dat er bij nieuwe woonontwikkelingen geen eerste bewonerskaart zal uitgereikt worden aan de 

bewoners.  Deze bewoners kunnen wel een tweede, te betalen, bewonerskaart aanvragen indien zij 

kunnen aantonen dat ze twee wagens bezitten. Voor kleine projecten geldt deze regel niet. 

 

Waarom hebben bewoners bij een kangoeroewoning slechts recht op één gratis 

bewonerskaart en is de tweede betalend? 

 

De reglementen omtrent het bewonersparkeren bepalen dat er per adres één eerste en één tweede 

bewonerskaart wordt uitgereikt. Als een kangoeroewoning opgesplitst is in het kadaster, en dus twee 

verschillende adressen telt, kan voor ieder adres een gratis eerste bewonerskaart worden 

aangevraagd.  Als de woning niet opgesplitst is volgens het kadaster en beide gezinnen op hetzelfde 

adres gedomicilieerd zijn, kan maar één gratis eerste en één betalende tweede bewonerskaart 

worden aangevraagd. De regelementen zullen niet aangepast worden omdat het onmogelijk te 

controleren valt wanneer een woning kangoeroewoning is en wanneer niet als deze niet opgesplitst 

is in het kadaster. 

 

Hoe kan er gezorgd worden voor voldoende parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers? 

 

Momenteel biedt het Mobiliteitsbedrijf een parkeerkaartensysteem aan voor zorgverstrekkers dat 

zorgverstrekkers toelaat om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen voor een maximale duur van 

twee uur. Dit systeem zal verder uitgebreid worden. De zorgverstrekker krijgt maximaal één 

parkeerkaart per voertuig. Op een parkeerkaart kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld. 

Met deze parkeerkaart mag het voertuig maximaal twee uur gratis parkeren op het volledige 

grondgebied van Gent, in zones met betalend parkeren, blauwe zones en op plaatsen voorbehouden 

voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (de vroegere voorbehouden bewonersplaatsen). 
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De zorgverstrekker moet zijn/haar parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het parkeren aan te 

geven. 

Sinds 1 oktober 2012 is ook het ‘Parkeer+Zorg’ (P+Z)-systeem opgestart. Met dit proefproject wil het 

Mobiliteitsbedrijf zorgverstrekkers makkelijker aan een parkeerplaats helpen. Maar daarvoor is de 

medewerking en solidariteit nodig van de Gentenaars die een garagepoort hebben. De bedoeling is 

namelijk dat zorgverstrekkers voor poorten of opritten mogen parkeren, als u daar, als bewoner, 

mee akkoord gaat. Dat kunnen bewoners duidelijk maken met een speciale P+Z-sticker (op de poort 

bijvoorbeeld). Die stickers zijn verkrijgbaar bij het Mobiliteitsbedrijf of bij de stadswinkel in het AC 

Zuid, de bibliotheek en haar filialen, bij de Welzijnsshop in Ledeberg alsook in de Dienstencentra van 

de stad en het OCMW. Zorgverstrekkers maken zich ook kenbaar: zij leggen een ‘Parkeer+Zorg’-kaart 

achter de voorruit van hun auto.  

 

Wat kan er gedaan worden aan de innames van parkeerplaatsen door werfwagens? 

 

De stad heeft vastgesteld dat continu ongeveer 8% van alle parkeerplaatsen zijn ingenomen door 

werfwagens. Parkeerverboden toestaan is echter onvermijdelijk wanneer er in de stad wordt 

gewerkt aan publieke of private eigendommen. Dit wil echter niet zeggen dat zomaar overal en voor 

onbepaalde duur parkeerplaatsen tijdelijk mogen worden opgegeven voor werven. De stad zal over 

dit thema een strategische nota opstellen met een concrete visie en een set maatregelen met 

voldoende aandacht voor redelijkheid en een aanpak om uitwassen te vermijden. 

 

Waarom vervallen de voordelen blauwe zone (= zone waarbij een parkeerschijf moet 

voorgelegd worden) in de uitgebreide zones van het betalend straatparkeren? 

 

In de nieuwe tariefzones uit het Gentse Parkeerplan vormt de ‘gele’ tariefzone de ruime schil rond de 

groene en oranje tariefzone. Momenteel is het merendeel van dit parkeeraanbod gelegen in een 

blauwe zone of kan men er vrij parkeren. De introductie van betalend parkeren geeft de parkeerders 

inderdaad de mogelijkheid om lang te parkeren daar waar een blauwe zone dit nu onmogelijk maakt. 

Dit biedt onder meer een antwoord op de vraag van bezoekers. Zij kunnen in de huidige blauwe zone 

immers niet langer dan twee uur parkeren. Voor velen is dit te kort. Daarnaast biedt het betalend 

parkeren ook een oplossing voor het systematisch verdraaien van de parkeerschijf en is het dus beter 

te handhaven dan een blauwe zone. Het introduceren van betalend parkeren in deze buurt helpt om 

de overdruk van de groene zone naar de gele zone en van de oranje zone naar de gele zone te 

beheersen. Daarnaast zijn er binnen of nabij de gele zone verschillende perifere attractiepolen 

gelegen die hun parkeerbehoefte deels op het openbaar domein afwentelen (meestal vrij parkeren). 

Het betalend parkeren moet dit ontmoedigen. Na het invoeren van het betalend parkeerregime zal 

een evaluatie gebeuren. Afhankelijk daarvan zijn bijsturingen mogelijk. Zo kan het aantal 

voorbehouden bewonersplaatsen (of de ligging ervan) worden herzien. 
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Waarom krijgen bewoners niet langer parkeertickets voor hun bezoekers? 

 

Sinds 2014 verdeelt de Stad Gent geen bezoekerstickets meer aan bewoners in een zone met 

betalend parkeren. In 2008 voerde Stad Gent het betalend avondparkeren in. Als begeleidende 

maatregel kregen de bewoners toen bezoekerstickets aangeboden. Tegen 2013 was het betalend 

avondparkeren al goed ingeburgerd. Zeker voor bewoners bleef de parkeerdruk echter toenemen. 

Het stadsbestuur wil het parkeren op straat zoveel mogelijk voor bewoners reserveren en bezoekers 

maximaal stimuleren om  zich in de nabije ondergrondse parkings te parkeren. De afschaffing van de 

bezoekerstickets kaderde daarnaast ook in de besparingsmaatregelen die toen vanuit het 

Mobiliteitsbedrijf werden genomen. 

 

Parkeerrichtlijnen miskennen de basismobiliteit, doordat in de rode zone een maximum 

parkeernorm van 0,6 per woning geldt. Waarom is dat zo? 

 

Het klopt niet dat bewoners het recht op basismobiliteit wordt miskend door het opleggen van 

sturende parkeerrichtlijnen. Basismobiliteit is meer dan een recht op een parkeerplaats. Het 

betekent ook een comfortabele en veilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers en een vlot 

openbaar vervoer. De stad heeft gekozen voor sturende en dus krappe autoparkeerrichtlijnen omdat 

dit vermijdbaar autoverbruik tegengaat, dit om de verkeersleefbaarheid van de stad te vrijwaren. 

Immers: hoe meer parkeerplaatsen voorzien worden, hoe meer autoverkeer wordt aangetrokken. 

Het blijft echter mogelijk om een beperkt aantal parkeerplaatsen aan te leggen voor wonen en 

werken, dit om de toekomstige ontwikkeling van de stad niet te hypothekeren.  

Het klopt dat volgens de richtlijnen niet voor elke bewoner een parkeerplaats zal kunnen voorzien 

worden in de centrumzone (rode zone). Dit zal invloed hebben op het autobezit en dus autogebruik, 

waarbij een keuze zal gemaakt worden voor meer duurzame vervoersmodi.  

 

Kan roterend gebruik van parkeergarages een oplossing bieden voor de 

parkeerbehoeften? 

 

Er is een duidelijk parkeerbeleid uitgestippeld in het Ontwerp Mobiliteitsplan, waarbij het aantal 

plaatsen dat moet/mag voorzien worden afhangt van de functie en de locatie. Te weinig 

parkeerplaatsen voorzien kan leiden tot parkeeroverlast, maar teveel plaatsen voorzien op eigen 

terrein leidt tot vermijdbaar autogebruik. Omwille van efficiënt ruimtegebruik is het logisch dat 

parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. De stad zal “dubbel gebruik” van 

parkeerplaatsen stimuleren, maar enkel binnen het gewenste gebruik, zonder extra verkeer aan te 

zuigen. (bijvoorbeeld bewoners die ’s avonds parkeren bij kantoren). 
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Zijn er plannen om private parkeerplaatsen beter te benutten? 

 

De Stad is er zich van bewust dat een deel van de parkeercapaciteit in de stad onderbenut is, en zal 

daarom werken aan het concept 'parkeermakelaar'. Een parkeermakelaar is iemand die de vraag 

naar en het aanbod aan private parkeerplaatsen (fiets of auto) samenbrengt. De parkeermakelaar 

maakt de brug tussen aanbieders en vragers aan parkeerplaatsen. Op die manier wordt meervoudig 

gebruik van parkeerplaatsen toegepast. Meervoudig of dubbel gebruik van privaat parkeeraanbod 

houdt in dat parkeerplaatsen voor meer dan één functie gebruikt worden. Bewoners kunnen hun 

wagen of fiets na de kantooruren of buiten winkeltijden parkeren op private parkings van kantoren, 

overheden, ziekenhuizen, scholen, winkels,... Hierdoor kunnen bewoners makkelijker een plaats 

dicht bij hun woning vinden. Bovendien biedt dit extra kansen om de leefbaarheid in bepaalde 

straten en pleinen te verhogen door ze autoluw(er) te maken en de ruimte en meer kwaliteitsvolle 

invulling te geven. De parkeermakelaar stimuleert het meervoudig gebruik van private 

parkeervoorzieningen teneinde te komen tot een optimale benutting van het beschikbare 

parkeerareaal. 

 

Waarom is er een ongelijke behandeling tussen de bereikbaarheid van publieke en 

private parkings? Dit schendt het gelijkheidsbeginsel. 

 

Het voorliggende plan heeft als doelstelling om het doorgaand en semi-doorgaand verkeer te weren, 

en overbodig autoverkeer te ontmoedigen (bijvoorbeeld door de maatregelen uit het Parkeerplan). 

Uiteraard wil het plan de binnenstad niet zomaar alle autoverkeer uit de binnenstad bannen. Zowel 

op straat als in de ondergrondse parkings blijft er een mogelijkheid om te parkeren, zij het binnen de 

strikte filosofie van het Parkeerplan. Uiteraard moeten die parkings dan bereikbaar blijven. Vandaar 

dat het bereikbaarheidsconcept ook – maar niet alleen - rekening houdt met de ligging van die 

parkings. Dit is dus perfect compatibel met de filosofie om het aantal wagens in het centrum te 

reduceren. 

 

Kunnen er parkeerkaarten komen voor handelaars zonder Gents domicilie? 

 

Handelaars die niet gedomicilieerd zijn in Gent, hebben geen recht op een bewonerskaart. Eens het 

betalend parkeren is ingevoerd, kunnen zij op straat parkeren mits het betalen van een 

parkeerticket. Beter nog parkeren ze op afstand om de parkeerplaatsen aan de handelszaken vrij te 

houden voor rotatieparkeren van klanten.  

 

Worden er buurtparkings ontwikkeld voor bewoners en andere langparkeerders? 
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De Stad wil inderdaad inzetten op buurtparkings om het parkeercomfort van bewoners te verhogen. 

Bijvoorbeeld in Gentbrugge en de omgeving van de Sleepstraat zijn er concrete plannen voor een 

bijkomende buurtparking. Ook in andere wijken van de stad wordt gekeken naar opportuniteiten. 

 

Zullen er GAS- boetes komen voor foutparkeren? 

 

Foutparkeren met GAS aanpakken wordt momenteel onderzocht. 

 

Wat zal er gebeuren om het autogebruik door studenten aan te pakken? 

 

De globale mobiliteit van de studenten is echt niet zo slecht. De Universiteit werkt wel aan een 

bedrijfsvervoerplan waar deze problematiek de nodige aandacht krijgt. Bovendien ontmoedigt het 

parkeerbeleid ook het gebruik van de wagen door studenten onder andere door het duurder maken 

van straatparkeren, de aanpassingen van de tarieven in de parkeergarages, het niet voorzien van 

autoparkeerplaatsen maar juist wel inzetten op grote fietsenstallingen bij nieuwe 

studentenhuisvesting, enzovoort.  
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Snelheidsregimes en wegencategorisering  

 

Waarom komen er geen lagere verkeerssnelheden op R4 (vraag om 70km/u) en 

snelwegen (vraag om 90km/u)? 

 

Er is momenteel geen eensgezindheid tussen de Stad en het Gewest over de snelheden op R4 en 

hoofdwegen. Zoals heel duidelijk in het Mobiliteitsplan staat, blijft het stadsbestuur voorstander van 

de in het Ontwerp Mobiliteitsplan voorgestelde – maar nog niet verworven - snelheden. 

 

Zone 30 

Is het uitbreiden van de ‘zone 30’ in de binnenstad voldoende om het sluipverkeer te 

ontmoedigen? 

 

Met het invoeren van een zone 30 in de binnenstad wil de Stad het verblijfskarakter in woonstraten 

bevestigen en een directe positieve invloed uitoefenen op de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid. Het invoeren van een zone 30 zal echter het ongewenste doorgaand verkeer 

niet tegenhouden. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig zoals het knippen van verkeersstromen 

en het inrichten van autoluwe zones en voetgangersgebieden. 

 

Zullen taxiritten duurder worden als ze trager rijden? 

 

De prijs van taxiritten wordt berekend op basis van kilometers en niet op basis van snelheden. 

Bovendien wil de Stad met het invoeren van een zone 30 in de binnenstad het verblijfskarakter in 

woonstraten bevestigen en een directe positieve invloed uitoefenen op de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid. Deze maatregel zal vooral effectief zijn op de minder drukke momenten 

wanneer de verleiding groter is om snel door de stad te rijden. Op de momenten waarop momenteel 

veel verkeer doorheen de stad trekt, zullen andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld de ‘knippen’ op 

doorgaande assen, ervoor zorgen dat de belangrijkste invalswegen door de stad minder verkeer 

moeten verwerken. De Stad schat in dat de eindbalans voor de doorstroming van het verkeer positief 

zal uitdraaien. 
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Kan de uitbreiding niet beperkt worden tot waar dat nodig is? 

 

De hamvraag is in dit geval hoe precies kan worden gedefinieerd wanneer zone 30 nodig. Er is in 

ieder geval de vaststelling dat zeer veel (binnen)steden in binnen- en buitenland een zone 30- regime 

hanteren. De stad interpreteert "waar nodig" dan ook ruim: overal waar de verblijfsfunctie 

belangrijker is dan de verkeersfunctie. 

 

Zou ‘zone 30’ niet beter beperkt blijven tot schoolomgevingen? 

 

De zone 30 beperken tot schoolomgevingen zou voorbij gaan aan het feit dat kinderen niet enkel 

mobiel zijn in de omgeving van een school, maar in iedere straat als fietser of voetganger te vinden 

zijn en zij dus ook in andere omgevingen dan de school kwetsbaar zijn. Anderzijds komt een zone 30 

niet enkel kinderen ten goede, maar iedere gebruiker van de openbare weg omdat er een grotere 

verkeersveiligheid wordt gecreëerd en de gevolgen van een conflict tussen twee vervoersgebruikers 

minder zwaar zijn. 

 

Waarom wordt niet overwogen om de zone 30 ook op steenwegen in te voeren?  

 

Voor de steenwegen zal wel degelijk onderzocht worden of er zone 30 wordt ingevoerd. Dit is 

afhankelijk van hun verzamelfunctie en ‘nut’ in het ontsluitingsnetwerk van de buurt. Dit wordt 

onder meer bekeken in het kader van de invoering zone 30 voor Sint-Amandsberg, en andere 

gebieden buiten de R40, voorzien voor volgend jaar. 

 

Wanneer wordt de ‘zone 30’ ook uitgebreid in de deelgemeenten van Gent? 

 

Zone 30 wordt in 2015 ingevoerd binnen de R40. Maar de gebieden buiten de R40 zullen niet over 

het hoofd gezien worden. Nog voor de zomer starten de voorbereidingen voor het invoeren van zone 

30 in bepaalde woonzones buiten de R40. 

 

Zullen autobestuurder niet vooral meer aandacht hebben om 30km/u te rijden, dan dat 

de feitelijke verkeersveiligheid verbetert? 

 

Rijden aan deze snelheid vergt enige gewenning, maar op den duur kan dit een automatisme 

worden, net zoals rijden aan 50km/u. Bovendien bestaan er meer en meer systemen die de 

bestuurder waarschuwen als men te vlug rijdt. Tenslotte is er nog het – door de stad al uitgeteste – 
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intelligent gaspedaal dat tegendruk uitoefent als men vlugger rijdt dan 30km/u. We gaan er van uit 

dat dergelijke systemen meer en meer gemeengoed worden in de toekomst. 

 

Is de ‘zone 30’ niet nadelig  voor het milieu? 

 

Er is heel wat discussie over zone 30 en milieu. De studies spreken mekaar tegen. Voor sommige 

polluenten lijkt de uitstoot bij gelijkmatige lage snelheid hoger dan bij een gelijkmatige snelheid van 

50km/u. Anderzijds kan gelijkmatig een lage snelheid aanhouden er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld 

ook de CO²-uitstoot niet hoeft te verhogen. Pieken in uitstoot van polluenten ontstaan namelijk ook 

door veelvuldig optrekken en afremmen. Bovendien is de geluidsproductie door het verkeer ook 

merkelijk lager bij 30km/u. Tenslotte zijn er nog de indirecte effecten. Zone 30 kan maken dat meer 

mensen zich veiliger gaan voelen en vaker te voet gaan of fietsen. De globale balans is daarom naar 

alle waarschijnlijkheid positief. Zone 30 komt steeds meer voor, ook in Vlaanderen, nadat ze al volop 

is ingevoerd in landen als Duitsland en Nederland.  

 

Zullen - door zone 30 ter vergroten – de files op invalswegen niet langer worden, ook ten 

koste stiptheid van het openbaar vervoer belemmeren? 

 

Enkel op de “invalswegen” binnen de R40 wordt een zone 30 ingesteld. Maar er wordt tegelijk voor 

gezorgd dat het doorgaand verkeer in de binnenstad, dat net zo goed de R40 kan gebruiken, wordt 

geweerd. Deze invalswegen zullen dus minder verkeer hebben, wat beter is voor de doorstroming 

van het openbaar vervoer. De topsnelheid is niet zo van belang voor het openbaar vervoer, wel een 

vlotte doorstroming zonder obstructies. Door minder autoverkeer op openbaar vervoer-routes zal de 

doorstroming verbeteren. 

 

Waarom wordt de ‘zone 30’ vergroot als er geen handhaving en geen draagvlak is? 

 

Het valt nog maar te bezien of er geen draagvlak is voor rustiger en veiliger verkeer. Een belangrijk 

deel van de bevolking (kinderen, ouderen, minder mobiele mensen, bewoners,…) hebben objectief 

veel baat bij de zone 30 en ook automobilisten hebben kinderen die ze liever in een veiligere 

verkeersomgeving zien opgroeien. En bovendien krijgt de Stad ook vaak vragen naar het invoeren 

een snelheidsbeperking tot 30 km/u. Zone 30 is trouwens geen uniek Gents verschijnsel, in vele 

Vlaamse binnensteden geldt al een zone 30.   

Wat controle betreft, zijn er afspraken gemaakt met de politie. De Stad Gent en de politie Gent 

hebben in onderling overleg de campagne zone 30 opgemaakt. In het kader van deze campagne 

zullen er zowel sensibiliserende als verbaliserende controles worden gehouden binnen de stadsring. 

Tevens laat de campagne ook toe dat bewoners zelf een actie plannen om de automobilisten in hun 

straat te belonen wanneer deze zich aan de snelheid van 30km/u houden.  Tijdens de 

voorbereidingen van het project zone 30 is er beslist om niet onmiddellijk in te zetten op 
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snelheidsremmende maatregelen. Gelet op de veelheid aan straten in de stad en vooral ook de 

binnenstad (binnen de stadsring) is het heel moeilijk om overal een gepaste maatregel in te voeren. 

Daarnaast geven snelheidsremmers vaak klachten van geluidshinder en trillingen, zeker in de 

smallere straten van de 19e eeuwse gordel. 

 

Waarom is mijn straat niet opgenomen in de uitbreiding van de zone 30? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan is een strategische visie. De zone 30 werd hierin opgenomen als 

principiële keuze. Als voorbeelden werden een aantal zaken meegegeven die meegenomen worden 

in de verdere uitrol daarvan. Maar de invoering van meer zone 30 buiten de R40 moet nog volledig 

uitgewerkt worden. Dan zal duidelijk worden welke straten meegenomen worden en welke niet. Ook 

wat betreft flankerende maatregelen die al dan niet genomen moeten worden om de zone 30 te 

kunnen invoeren, is nog heel wat onderzoek nodig. Werken met poortfuncties is één van de 

mogelijkheden, meer inzetten op handhaving een andere, ... Algemeen worden binnen het Ontwerp 

Mobiliteitsplan weinig uitspraken gedaan op straatniveau omdat deze onderdeel uitmaken van de 

detaillering van de plannen. 

 

Wegencategorisering 

 

Welke impact zal de eventuele afbraak van de B401 hebben op de stadsring R40? 

 

Dit aspect zal uiteraard grondig worden onderzocht. De Stad Gent gaat er niet zomaar van uit dat er 

puur een verschuiving zal gebeuren van B401 naar R40. Ook andere maatregelen zullen gevolgen 

hebben op de toekomstige verkeersafwikkeling of de hoofdinvalswegen. Enkele voorbeelden 

daarvan zijn een nieuwe Park+Ride en het faciliteren van het openbaar vervoer van en naar het 

stadscentrum. 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan voorziet drie toegangspoorten voor autoverkeer. Waarom 

wordt er geen vierde poort vanuit het zuiden gepland? 

 

Vanuit zuidelijke richting wordt in eerste instantie de B401 als belangrijkste schakelpunt op de R40 

gezien. Vanuit het zuiden is er dus een punt aanwezig is, dat bovendien weinig interferentie heeft 

met woonweefsel of lager wegennet en dus uitermate geschikt is voor deze functie. De tabel 5 

(selectie lokale wegen II-a) uit het Ontwerp Mobiliteitsplan somt ook op welke wegen worden 

geselecteerd voor de ontsluiting van de zuidelijke stadsdelen. 
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Werd het effect op de op- en afritten ten aanzien van het onderliggend net voldoende 

onderzocht, in casu afritten 14 en 15 op E40, bij de E17 en de R4-wegen? 

 

Alle beslissingen over primaire wegen/hoofdwegen worden grondig verkeerskundig onderzocht. 

 

Welke baten hebben inwoners van Drongen bij een loskoppeling B402 van het 

onderliggende wegennet? 

 

Hierover werden nog geen beslissingen genomen. Wel zal er een studie tot stand komen die de 

mogelijke voor- en nadelen in kaart brengt. Op basis van de totale inschatting van de voor- en 

nadelen zal de beslissing genomen worden. Daarbij spelen uiteraard ook de belangen van andere 

inwoners/weggebruikers dan alleen Drongenaars. 

 

Worden andere gemeenten, zoals Merelbeke wel betrokken bij studies over B401, B 403 

en R4 en bij het openbaar vervoernetwerk? 

 

Daar waar andere gemeentes betrokken moeten zijn, zullen zij in de verdere uitwerking/studies 

worden meegenomen. 

 

Wanneer zal de sifferverbinding er komen? Welke stappen onderneemt de stad Gent 

hiervoor en hoe zal dit gefinancierd worden? 

 

De Stad is ook zeer duidelijk vragende partij voor een sluitstuk in het hoger wegennet in het noorden 

van Gent. Maar wanneer de sifferverbinding er zal komen, is nog niet gekend. Duidelijk is wel dat de 

stad er voor kiest deze te realiseren. Op korte termijn wordt door het Vlaamse gewest een studie 

opgestart. Dit is een belangrijke stap. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze verbinding niet 

alleen belangrijk is voor het noorden van Gent (sluiten van de grote ring, leefbaarheid Muide-

Meulestede, ontlasting R40,...) maar ook om ontwikkelingen in het zuiden van Gent mogelijk te 

maken, door het ontlasten van de Zuidelijke R4. Het toenemende besef van het belang, de noodzaak 

zelfs, van deze verbinding, doet alle partijen beseffen dat dit dossier concreter moet worden. De stad 

maakt deel uit van de werkgroep en blijft pleiten voor een oplossing op zo kort mogelijke termijn. 
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Stadsregionaal verkeerscentrum 

 

Stedelijke distributie 

Hoe kunnen goederen op alternatieve wijze bij minder mobiele mensen geleverd 

worden? 

 

Rond het thema stedelijke distributie werkt de stad aan een globale visie en wil ze samenwerking 

tussen verschillende partners stimuleren en opzetten. Er worden samenwerkingsverbanden 

aangegaan (onder meer met Waterwegen en Zeekanaal en met private distributiebedrijven) en 

concepten uitgeprobeerd door middel van proefprojecten. 

Een van deze proefprojecten handelt rond afhaalpunten. Hierin staat de verplaatsing die een klant 

aflegt van de handelszaak tot de eigen woonplaats centraal. De concrete uitwerking van dit concept 

kan heel uiteenlopend zijn. Goederen kunnen worden opgehaald in een netwerk van buurtwinkels of 

in geautomatiseerde kluizen die in woonbuurten, aan P+R-terreinen of in stedelijke parkings worden 

geplaatst. Goederen worden aangekocht in het stadscentrum, online of in een supermarkt en 

worden door derden (gebundeld en met milieuvriendelijke vervoersmiddelen) naar de afhaalpunten 

gebracht. 

 

Blijft de binnenstad voldoende bereikbaar voor leveranciers? 

 

Specifiek voor de bereikbaarheid van de voetgangerszone voor leveringen geeft het Ontwerp 

Mobiliteitsplan aan dat de algemene toegangsregeling volledig wordt herbekeken in het kader van de 

nakende uitbreiding van de autoluwe zones en voetgangersgebieden. Het thema ‘leveringen’ komt 

hierin apart aan bod. De Stad wil komen tot een duidelijke toegangsregeling voor elke doelgroep: 

leveringen ten behoeve van winkels en horeca, het leveren van (bereide) maaltijden, het beleveren 

van apothekers en pakjesdiensten. 

 

Waarom worden er geen drones ingezet voor beleveringen? 

 

Drones zouden voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet. Dit is een nieuwe trend waarvoor 

voorlopig geen wetgeving bestaat. Eens er een duidelijk wettelijk kader bestaat, is het niet 

uitgesloten dat ook in Gent zal onderzocht worden voor welke doeleinden drones op een veilige en 

duurzame manier kunnen worden ingezet. Het is te vroeg om hiervoor reeds concrete uitspraken te 

doen maar de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. 
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Taxi 

 

Kunnen er beperkingen opgelegd worden aan de taxi-sector of is afbouwen een optie? 

 

Om taxi's als volwaardige aanvulling op het openbaar vervoer verder te promoten, gaat de Stad op 

zoek naar extra standplaatsen voor taxi’s op strategische plaatsen in de stad. Het aantal uitgereikte 

taxivergunningen voor Gent is beperkt tot maximum 200 om er tegelijk voor te zorgen dat 

taxistandplaatsen voldoende beschikbaar zijn en om de verstikkende concurrentie in de sector tegen 

te gaan. Ondanks de beperking van dit aantal ontving de stad nog geen signalen dat er sprake zou 

zijn van een overbezetting van het huidige aantal taxi's.  

Bovendien probeert het Mobiliteitsbedrijf in overleg met de politie en andere controlediensten op te 

treden tegen malafide taxichauffeurs. 

 

Kunnen taxi’s geweerd worden uit voetgangerszone? 

 

Voor taxi’s is de toegang tot de voetgangerszone geregeld via de verkeersborden die de zone 

aanduiden. Zo zijn uiteraard de routes die het openbaar vervoer gebruikt en bepaalde andere straten 

toegankelijk gemaakt voor taxi’s. Op die manier kunnen zij op de meest courante plaatsen personen 

afzetten en oppikken. Er zijn echter ook straten waar taxi’s niet mogen rijden (bijvoorbeeld de 

Bennesteeg of de Boeksteeg). Deze straten lenen zich niet voor veelvuldig autogebruik. Bovendien 

zijn er vaak in de onmiddellijke omgeving andere straten die wel vlot bereikbaar zijn voor taxi’s. 

Bij elke toekomstige uitbreiding van de voetgangerszone wordt ook de verkeerscirculatie naar, van 

en binnen het gebied bestudeerd. Er wordt een toegangsbeleid opgesteld dat een antwoord biedt op 

de vraag wie wanneer waar mag rijden. Hieraan hangt ook vast via welke wegen taxi’s het gebied 

mogen in- en uitrijden.  

Daarnaast gaat de Stad op zoek naar geschikte taxistandplaatsen op goede locaties nabij of in de 

voetgangerszone. Locaties worden zo gekozen dat ze zorgen voor minimale conflicten met de vele 

voetgangers en fietsers die doorheen de voetgangerszone bewegen. 

Samen met de sector wordt ook ingezet op een vergroening van de taxivloot. Op termijn worden 

nieuwe taxivergunningen voorbehouden voor taxi’s met een vastgelegde minimum Ecoscore. 

Taxi’s zijn een efficiënte aanvulling op het openbaar vervoer. Waar traditioneel collectief openbaar 

vervoer niet altijd aan de noden van bijvoorbeeld minder mobiele personen, ouderen of nachtraven 

kan voldoen, kan een taxi een ideale oplossing zijn. Met een nieuw taxireglement, extra 

standplaatsen, het gebruik van busbanen… wil de Stad de taxi verder aantrekkelijk maken als 

volwaardige en aantrekkelijke aanvulling op het openbaar vervoer. 
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Hoe kan het uitgebreide voetgangersgebied bereikt worden? Is er bijvoorbeeld voor taxi’s 

een speciale kaart nodig om door dat gebied te rijden? 

 

De toegang tot de Gentse voetgangerszone wordt op verschillende manieren geregeld:  

- De verkeersborden vermelden waar en wanneer het gebied mag worden ingereden om er te 

laden en lossen (voor 11u en na 18u via bepaalde locaties) en waar de taxi’s en fietsers het 

gebied in mogen rijden.  

- Daarnaast hanteert de Stad Gent een vergunningenbeleid. Dit betekent dat zij vergunningen 

uitreikt zodat er ook tussen 11u en 18u kan worden geladen en gelost in de voetgangerszone 

en zodat werven bereikbaar zijn.  

- Voor bijvoorbeeld de diensten van geregeld vervoer (De Lijn), de voertuigen voor het 

ophalen van afval (Ivago) en de voertuigen van hulpdiensten geldt dat zij via artikel 22sexies 

van de Wegcode vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht en met andere woorden niet 

gebonden zijn aan de tijdsvensters. 

Taxi’s mogen niet zomaar door de voetgangerszone rijden om hun reisweg te verkorten. Ze moeten 

een bestemming in de zone hebben (omdat ze een klant oppikken of afzetten) en stationeren 

bovendien altijd buiten de voetgangerszone. Ook voor diegenen met een vergunning voor de 

voetgangerszone telt de bestemmingseis. 

Het huidige vergunningenbeleid dat de toegang tot de voetgangerszone regelt is wel aan herziening 

toe. Het vergunningenbeleid is weinig transparant beantwoordt niet aan de bestaande wetgeving en 

biedt geen oplossing voor alle doelgroepen (onder meer mensen met een blauwe parkeerkaart). De 

algemene toegangsregeling voor de voetgangerszone wordt in het kader van de nakende uitbreiding 

van de zone volledig opnieuw bekeken. Een van de thema’s die hierin uitdrukkelijk aandacht krijgt, is 

de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen. De Stad wil komen tot een duidelijke 

toegangsregeling afgestemd op elke doelgroep die effectief een bestemming in de zone heeft. 
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Touringcars 

 

Houden op- en afstapplaatsen aan de R40 voldoende rekening met minder mobielen?  

Is er geen regeling mogelijk om toch het centrum aan te kunnen doen? Worden kleuters 

en kinderen van de lagere school als ‘minder mobielen’ beschouwd? 

Welke (sanitaire) voorzieningen worden voorzien aan de locaties langs de R40?  

 

Op langere termijn wil de stad faciliteiten creëren voor verblijfstoeristen en dagtoeristen die met de 

autocar naar Gent komen. De bedoeling is dat nabij de binnenring R40 goed bereikbare locaties 

worden gekozen waar autocars hun passagiers kunnen afzetten en oppikken. 

De locaties worden zo gekozen dat de looproute van de op- en afstapplaatsen en parkings naar het 

stadscentrum attractief en toegankelijk is. Dit wil enerzijds zeggen dat de route op zich een 

toeristische meerwaarde biedt doordat ze langs bijzondere stadszichten, grachten, historisch 

relevante gebouwen of nabij musea loopt. Anderzijds streven we ernaar de looproutes zo in te 

richten dat ze door minder mobiele mensen ook vlot gebruikt kunnen worden. De voetpaden en –

wegen moeten vlak genoeg aangelegd zijn, mogen niet te smal zijn en er mogen geen hinderlijke 

obstakels zijn. Volgens die criteria moeten de routes ook voor onder andere rolstoelgebruikers, 

ouderen met rollators, slechtzienden of kleine kinderen realistisch zijn. 

Waar mogelijk gaat de Stad bovendien op zoek naar locaties waar ook andere faciliteiten aanwezig 

zijn. Zo kan iedereen die aan de busparking aan Gent-Dampoort wordt afgezet, gebruik maken van 

de faciliteiten in het station. 

Wanneer de op- en afstaphaltes langs de R40 zijn voorzien, wordt de toegang tot de stadskern 

strenger voor autocars. Om hotels en toeristische bestemmingen in de binnenstad ook voor minder 

mobiele personen bereikbaar te houden, wordt een selectieve toegangsregeling uitgewerkt. 
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Circulatie binnenstad 

 

Waarom is het circulatieplan niet duidelijker en  meer in detail uitgewerkt? 

 

Het circulatieplan dat aan het Ontwerp Mobiliteitsplan is toegevoegd is een weergave van 

strategische beleidskeuzes die werden gemaakt in het kader van een nieuw bereikbaarheidsconcept 

voor de Gentse binnenstad.  

Enkele van de in het blauw aangeduide ontsluitingsstraten lopen op dit plan dwars door het ruimere 

autoluwe gebied. Dit houdt in dat deze straten specifiek niet tot de omliggende autoluwe gebieden 

behoren en dat zij met andere woorden door iedereen kunnen worden gebruikt om de aangelegen 

bestemmingen te bereiken. 

Het circulatieplan uit het Ontwerp Mobiliteitsplan is bedoeld om een nieuw bereikbaarheidsconcept 

vast te leggen. Op korte termijn worden deze principes verder uitgewerkt tot een gedetailleerd 

circulatieplan dat ook voorwerp zal uitmaken van een participatietraject.  

 

Wat met de invalswegen? – Moet de volledige Sint-Lievenspoortstraat 

eenrichtingsverkeer krijgen? 

 

Het (circulatie)plan op p.138 van het Ontwerp Mobiliteitsplan is een weergave van het 

bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad. Op dat plan zijn de hoofdontsluitingsstraten in 

blauw aangegeven. Dit wil echter niet zeggen dat dit per definitie de enige ontsluitingswegen zullen 

zijn en zelfs niet dat dit per se de primaire ontsluitingswegen zullen worden. Ook is het niet zo dat 

deelgebieden binnen de R40 enkel via de gekozen hoofdontsluitingsstraten zullen aantakken op de 

R40 en de as Nieuwewandeling-Blaisantvest. Ook andere straten zullen, net zoals nu het geval is, 

rechtstreeks aansluiten op de stadsring. Bij de gedetailleerde uitwerking van de verkeerscirculatie 

worden voor- en nadelen van alle mogelijkheden verder afgewogen om tot de meest ideale oplossing 

te komen. Vandaag worden verschillende van de toekomstige ontsluitingsstraten van elke lob, 

gebruikt als sluipwegen in een poging de R40 te ontwijken. Bij de uitwerking van het circulatieplan 

willen we deze nadelige verkeersstromen aanpakken.  

Doordat de knips en de uitbreiding van de voetgangerszone bepaalde bewegingen onmogelijk 

maken, verwachten we dat er in de verschillende lobben afzonderlijk globaal minder verkeer zal 

rijden. Of de Sint-Lievenspoortstraat al dan niet echt een eenrichtingsstraat wordt, zal de Stad zeker 

meenemen bij de uitwerking van de verkeerscirculatie in de groene lob. De rijrichtingen in de 

Krevelstraat en de Ommegangstraat, net zoals de rijrichting in de andere straten zullen ook opnieuw 

worden bekeken. 
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Zal er na invoering van de circulatiewijziging geen openbaar vervoer meer zijn in de Sint-

Pietersnieuwstraat en de Heuvelpoort? 

 

Dit is zeker en vast niet de bedoeling en wellicht een foute interpretatie van het kaartmateriaal. Het 

openbaar vervoer in de Sint Pietersnieuwstraat en Heuvelpoort blijft behouden. Meer nog: de 

Heuvelpoort krijg in de toekomst een tramlijn. 

 

Is het Ontwerp Mobiliteitsplan in het algemeen en het circulatieplan in het  bijzonder niet 

teveel op fietsers gericht? 

 

Met de invoering van een nieuw bereikbaarheidsconcept voor het verkeer in de binnenstad, het 

zogeheten circulatieplan, streeft de Stad ernaar om alle vervoersmodi positief te beïnvloeden. Dit 

concept is opgesteld vertrekkend vanuit het STOP-principe: dat prioritair eerst kiest voor Stappen, 

dan Trappen, dan Openbaar vervoer en dan Personenwagens. Het bereikbaarheidsconcept is met 

andere woorden een verzameling van verkeersgerelateerde maatregelen voor elke doelgroep: 

- een groter voetgangersgebied waarbinnen het aangenamer wandelen is dan langs de nu 

vaak drukke straten in het stadscentrum; 

- verleggen en comfortabeler maken van druk gebruikte fietsassen door onder meer het 

doorgaand verkeer op deze assen te weren en deze assen zo weinig mogelijk langs openbaar 

vervoerslijnen in te richten; 

- op prioritaire openbaar vervoersassen zo weinig mogelijk gemengd verkeer organiseren om 

er op die manier voor te zorgen dat de doorstroming verbetert; 

- de bereikbaarheid van de binnenstad voor bestemmingsverkeer vergroten door het weren 

van doorgaand verkeer. 

Algemeen worden in het concept twee belangrijke soorten maatregelen gecombineerd: een 

maximale scheiding van de verschillende vervoersmodi over de invals- en bestemmingswegen en het 

weren van doorgaand verkeer door het knippen van drukke verkeersaders met teveel doorgaand 

verkeer en het inrichten van autoluwe zones en voetgangersgebieden. Beide zorgen voor een 

afname van de autodruk die voor alle modi, ook het bestemmingsverkeer met de auto zelf, een winst 

inhoudt.  

 

Komt er geen te grote toename van het verkeer op de aangeduide voornaamste 

ontsluitingsstraten voor elke lob in het nieuwe circulatieplan? 
 

Deelgebieden binnen de R40 zullen nog steeds rechtstreeks kunnen aantakken op de R40 en de as 

Nieuwewandeling-Blaisantvest. Het is niet zo dat de gehele lokale ontsluiting van een lob gebeurt via 

de hoofdinvalsweg (in blauw aangeduid op de conceptuele kaart van het circulatieplan binnenstad).  

De invoering van het circulatieplan mikt doelbewust op een verschuiving van het autoverkeer naar 

P+R, de fiets of het openbaar vervoer. Niet alle autobestuurders zullen een andere vervoerskeuze 
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maken. Maar omgekeerd zullen ook niet alle autoverplaatsingen die vandaag in het stadscentrum 

gebeuren, ook na de invoering van het circulatieplan in dezelfde aantallen  behouden blijven. 

Vandaag worden verschillende van de toekomstige ontsluitingsstraten van elke lob, gebruikt als 

sluipwegen in een poging de R40 te ontwijken. Bij de gedetailleerde uitwerking van het circulatieplan 

moeten deze nadelige verkeersstromen aangepakt worden. 

Globaal gezien zullen de invoering van de lobben door middel van de knips en de nieuwe autoluwe 

zones en voetgangersgebieden ervoor zorgen dat de wegen binnenin de lobben minder verkeer te 

verwerken krijgen.  

De Stad is er zich van bewust dat gewoontegebruikers vertrouwd zullen moeten raken aan de nieuwe 

situatie maar is ervan overtuigd dat ook zij zullen merken dat een verplaatsing binnenin een lob 

vlotter zal verlopen dan momenteel het geval is.  

 

Is het gevaar niet te groot dat het circulatieplan helemaal niet zal werken, net zoals bij het 

lussenplan van Brugge? 

 

Brugge en Gent met elkaar vergelijken is moeilijk. De verkeersinfrastructuur is totaal verschillend. Zo 

heeft Brugge een station aan de veel kleinere ringweg. De schaalgrootte van de ringweg maken ook 

dat de bezienswaardigheden veel dichter bij die ringweg zijn gelegen. Oplossingen die in Brugge 

kunnen werken, doen dat niet automatisch ook in Gent. Het bereikbaarheidsconcept voor de Gentse 

binnenstad is dan ook heel verschillend van dat voor Brugge. 

Met het nieuwe bereikbaarheidsconcept streeft de Stad Gent ernaar om alle vervoersmodi positief te 

beïnvloeden. Dit concept is opgesteld vertrekkend vanuit het STOP-principe. Het 

bereikbaarheidsconcept is met ander woorden een verzameling van verkeersgerelateerde 

maatregelen voor elke doelgroep:  

- een groter voetgangersgebied waarbinnen het aangenamer wandelen is dan langs de 

momenteel dikwijls drukke straten in het stadscentrum; 

- verleggen en comfortabeler maken van druk gebruikte fietsassen door onder andere het 

doorgaand verkeer op deze assen te weren en deze assen zo weinig mogelijk langs openbaar 

vervoerslijnen in te richten; 

- op prioritaire openbaar vervoersassen willen we zo weinig mogelijk gemengd verkeer om er 

op die manier voor te zorgen dat de doorstroming verbetert; 

- de bereikbaarheid van de binnenstad voor bestemmingsverkeer vergroten door het weren 

van doorgaand verkeer.  

Algemeen worden in het concept twee belangrijke soorten maatregelen gecombineerd: een 

maximale scheiding van de verschillende vervoersmodi over de invals- en bestemmingswegen en het 

weren van doorgaand verkeer door de knips en het inrichten van autoluwe zones en 

voetgangersgebieden. Beide zorgen voor een afname van de autodruk die voor alle modi, ook het 

bestemmingsverkeer met de auto zelf, een winst inhoudt. 
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Na invoering van de circulatiewijziging zullen de parkings Savaanstraat, Korte Meer en 

Kouter enkel nog via de Voldersstraat ontsloten worden. Zal dit niet tot files leiden? 

 

Dit is geen juiste interpretatie van het plan. De verschillende parkings worden via verschillende 

wegen ontsloten. Door een spreiding van het verkeer wordt filevorming net tegengegaan.  

 

Waarom zal het circulatieplan ingevoerd worden, nog voor de Verapaz-brug er ligt? 

 

De ring, die er vandaag is, wordt met de komst van de Verapaz-brug verschoven. Dit zal een impact 

hebben op het autoluw maken van Dok Noord en Dok Zuid, maar minder of niet op het verkeer in de 

binnenstad. 

 

Door invoering van enkelrichting (Gebroeders De Smetstraat en Wondelgemstraat) 

zullen gevaarlijke verkeersstromen ontstaan door linksafslaand verkeer ter hoogte van 

de Wondelgembrug en Nieuwe vaartbrug. Zal dit ook geen nadelige gevolgen hebben voor 

de stiptheid van het openbaar vervoer? 

 

Er zijn hoe dan ook linksafslaande stromen (tenzij er een specifiek verbod is) aan kruispunten. 

Naargelang het geval, is het soms mogelijk die linksaf een aparte fase te geven. De kruispunten met 

de R40 zullen trouwens onderzocht worden. Het is namelijk de bedoeling om de R40 te 

optimaliseren. Daartoe zullen de volgende maanden alle kruispunten op de R40 onder de loep 

worden genomen om na te gaan hoe ze kunnen worden verbeterd qua doorstroming. Daarbij zal 

uitgegaan worden van de nieuwe verkeerssituatie die zal ontstaan na de invoering van het Ontwerp 

Mobiliteitsplan. Via een aantal maatregelen (herzien van de lichtenregelingen, herbekijken van 

kruispuntconfiguraties, enz.) zal de doorstroming worden geoptimaliseerd. De bussen en trams 

blijven uiteraard in twee richtingen rijden, waardoor ze in één richting een volledige vrije baan 

krijgen, wat uiteraard de stiptheid zal vergroten.  

 

Knippen van doorgaand verkeer 

Hoe worden de ‘knips’ georganiseerd?  

 

Het strategische bereikbaarheidsconcept voor de Gentse binnenstad geeft de locaties aan waar de 

doorgang van regulier autoverkeer onmogelijk wordt gemaakt met ‘knips’. Deze knips zijn op 

strategische plaatsen gekozen in functie van:  

- Het weren van doorgaand verkeer op de grote doorgaande assen, zoals die uit de 

probleemanalyse blijken. Zo is de as tussen de B401/Zuid en de omgeving Koophandelsplein 

geknipt om het oost-westverkeer over de as Kouter-Brabantdam te weren. De knip aan de 
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Ottogracht heeft dan weer als doel om de noord-zuidas vanaf B401 of Brusselsepoort 

richting Sluizeken (en vice versa) doorheen de Keizer Karelstraat/Sint-Jacobsnieuwstraat te 

weren. Het Veerleplein is geknipt (wordt opgenomen in het voetgangersgebied) om een 

doorgaande as van oost naar west en omgekeerd onmogelijk te maken.  

- De filosofie van de lobben, waarbij het principe is dat het doorgaande en semi-doorgaande 

autoverkeer tussen de lobben onderling steeds moet gebeuren via de R40. Ook hier is het 

weer de bedoeling om overtollig autoverkeer te weren. Voorbeelden hier zijn de knips aan 

de Verlorenkost of de Ham.  

- De doorstroming van het openbaar vervoer. De as Keizer Karelstraat-Sint-Jacobsnieuwstraat 

of de knip aan de Bargiebrug zijn hier duidelijke voorbeelden van.  

- De uitbreiding van een kwalitatieve autovrije zone in het historisch centrum van de stad, (vb. 

Gravensteen) of de belangrijkste studentenas (Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoortstraat)  

- Waar mogelijk is bij de keuze van de knips en de afbakening van de lobben geprobeerd om 

een zo helder en zo leesbaar mogelijke structuur te creëren. Belangrijk hierbij is het gebruik 

maken van het water als grens, vb. aan de Verlorenkost, de Bargiebrug of het 

Koophandelsplein. De uitwerking van de geknipte straten maakt deel uit van de verfijning 

van het globale verkeerscirculatieconcept en wordt aangepakt in een multidisciplinaire 

werkgroep. De werkgroep heeft als opdracht de strategische beleidskeuzes op gebied van 

verkeer te vertalen in concrete en realistische acties. Omwille van duidelijkheid en de 

blijvende effecten die de Stad nastreeft, zullen de toegangsmodaliteiten (wie kan er door en 

onder welke voorwaarden) die aan een knip gekoppeld worden altijd geldig zijn. Niet enkel 

tijdens de spits, maar ook ’s avonds wil de Stad de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers, 

toeristen…  verhogen. 

Een knip kan worden geconcretiseerd op een van de volgende manieren: een lokale heraanleg van de 

straat of verzinkbare palen of camera’s met nummerplaatherkenning installeren. Een combinatie van 

deze zaken is uiteraard ook mogelijk. Hoe ze precies zullen worden geïmplementeerd is nog niet 

uitgeklaard. 

Mogen bewoners wel nog met de auto door knips? 

Blijft er voor bewoners wel nog interne circulatie tussen lobben mogelijk? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan wil de stad leefbaarder maken door het doorgaand verkeer te weren. 

Het is bijzonder moeilijk te handhaven dat bepaalde doelgroepen wel en andere geen toestemming 

hebben om door de stad te rijden.  

Mogen bewoners door de parking vrijdagmarkt rijden om richting het zuiden te gaan? 

 

Dit is uiteraard niet de bedoeling. De knip wordt ingesteld om doorgaand verkeer te weren, dit geldt 

ook voor bewoners die zich naar het zuiden willen begeven en een parking dient niet als doorsteek 

voor doorgaand verkeer. Dit zal dan ook tegengegaan worden. 
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Hoe zal toegang gewaarborgd worden voor technische interventies? 

 

Er zal gewerkt worden aan een aangepaste oplossing voor dienstverlenende beroepen, wat betreft 

de toegang tot het voetgangersgebied.  De delen van de stad buiten de ruimere voetgangerszone 

blijven uiteraard voor iedereen bereikbaar. 

 

De knip van de Ottogracht is slecht gelegen. Vanuit de Ottogracht is het niet meer 

mogelijk de Vrijdagmarkt, Kammerstraat, Steendam en Sint Jacobsnieuwstraat te 

bereiken met de wagen. Kan dat niet veranderd worden? 

Kan de knip ‘Ottogracht’ vervangen worden door een knip ‘Nieuwbrug/De Pauwbrug’? 

 

Vanuit de Ottogracht is zelfs met de ingeplande knip de parking Vrijdagmarkt nog steeds te bereiken. 

Voor deze en andere korte verplaatsingen zijn andere vervoersmiddelen meer aangewezen dan de 

wagen. Als het toch noodzakelijk is om deze verplaatsingen met de wagen te doen, zal dit via de R40 

moeten gebeuren. 

Een alternatief voor deze knip, ter hoogte van de Nieuwbrug, is niet weerhouden in het 

bereikbaarheidsconcept om de bereikbaarheid van de parking Vrijdagmarkt vanuit het zuiden niet in 

het gedrang te brengen. Er is immers gekozen voor een evenredige verdeling van de toegankelijkheid 

van de publiek toegankelijke parkings vanuit de verschillende richtingen. 

 

Is het knippen van de Phoenixbrug en het invoeren van eenrichtingsverkeer 

Wondelgemstraat niet in strijd met de doelstellingen van het Ontwerp Mobiliteitsplan 

aangezien het hier om bestemmingsverkeer gaat? 

 

De doelstelling van deze twee maatregelen is zeker niet in strijd met het Ontwerp Mobiliteitsplan, 

aangezien deze maatregelen voorzien worden om enerzijds het doorgaand verkeer naar de 

binnenstad te weren en anderzijds de doorstroming van het openbaar vervoer te optimaliseren. In 

het Ontwerp Mobiliteitsplan werd een eerste concept van het circulatieplan weergegeven, met 

daarin een aantal principes. De verdere uitwerking van dit plan is volop aan de gang. Hoe de knip aan 

de Phoenixbrug gerealiseerd zal worden en wat er zal gebeuren met de Wondelgemstraat maakt 

deel uit van de verdere uitwerking van het circulatieplan. 

 

Kan de knip aan de Bargiebrug verplaatst worden naar het begin van de 

Noordstraat/Waldamkaai zodat de campus bereikbaar blijft vanuit het zuiden/westen 

van de stad? 

 

In het Ontwerp Mobiliteitsplan staat duidelijk een bereikbaarheidsconcept beschreven voor de 

ontsluiting van de binnenstad. De basisidee van het bereikbaarheidsconcept voor de binnenstad 
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vertrekt van het idee dat de binnenstad wordt opgedeeld in zes verschillende sectoren: vier lobben in 

de binnenstad zelf en twee lobben ten noorden van de N430 (Brugsepoort en Rabot). De 

verschillende zones worden ontsloten vanaf de stadsring R40 via één of meerdere stadspoorten die 

de in- en/of uitgang kunnen zijn van een bepaalde sector. Uitwisseling tussen de verschillende 

sectoren gebeurt enkel via de stadsring of via de N430, en niet meer via interne wegen in de 

binnenstad zelf. Hier speelt het water als scheidend element op een aantal plekken een belangrijke 

rol.  

De knip ter hoogte van de Bargiebrug dient onder andere om te vermijden dat van dit basisprincipe 

wordt afgeweken. Ook de leefbaarheid van de wijk Brugsepoort speelt hierin een belangrijke rol. In 

het bezwaar wordt gevraagd om van dit principe af te wijken en het in- en uitgaand verkeer naar de 

campus Odisee langs de Drongensesteenweg en de Bevrijdingslaan te laten verlopen omwille van het 

feit dat de R40 en N430 verzadigd zijn. Dit is net wat het Ontwerp Mobiliteitsplan wil vermijden, het 

gaat hier om semi-doorgaand verkeer. De campus Odisee is in het nieuwe bereikbaarheidsconcept 

langs beide zijden bereikbaar, via R40 en via N430. 

Waarom is de knip in de Phoenixstraat  nodig, want deze is ondertunneld? 

 

Deze knip is inderdaad niet noodzakelijk voor de veilige doorstroming van de fiets, dat is ook niet de 

reden waarom deze knip wordt doorgevoerd. In het circulatieplan wordt deze knip enerzijds voorzien 

om het doorgaand verkeer naar de binnenstad te weren, anderzijds om de doorstroming van Lijn 3 te 

verbeteren en om de leefbaarheid van de BrugsePoort te verbeteren. Om deze doelstellingen te 

bereiken, is de Bargiebrug een cruciale schakel. 

Zal door de knip aan de Phoenixstraat het kruispunt aan de Coupure Links ter hoogte van 

de Rozemarijnbrug niet nog gevaarlijker worden voor fietsers? Het wordt immers de 

enige invalsweg voor autoverkeer en openbaar vervoer. 

 

De start van de werken van de onderdoorgang van de Rozemarijnbrug is momenteel voorzien voor 

eind 2015 en zou moeten klaar zijn bij de invoering van het circulatieplan. Ook aan het knooppunt 

Coupure Links/Nieuwe Wandeling wordt gezocht naar een oplossing om een veilige onderdoorgang 

voor fietsers te creëren. 

 

Stadsring R40 

 

Is het wel aangewezen om de verkeersdruk te verleggen naar de R40 en naar nieuwe 

invalswegen met lawaaihinder, luchtvervuiling, onveiligheid en tijdverlies  tot gevolg? 

 

In het Ontwerp Mobiliteitsplan wordt uiteengezet hoe de Stad en het Vlaamse Gewest op korte 

termijn het functioneren van de stadsring willen optimaliseren. Daar staat aangegeven dat vlak na 

invoering van de nieuwe circulatie er effectief een verschuiving zal zijn van het verkeer van de 
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binnenstad naar de R40. Gewoontegebruikers zullen moeten wennen aan de nieuwe situatie of 

maken de keuze om over te stappen naar alternatieven. Op bepaalde segmenten van de R40 is er 

inderdaad nu al een verzadiging.  

Tegelijk wordt echter ook heel duidelijk gesteld dat er wel nog restcapaciteit is op andere delen van 

de R40. Met andere woorden, bepaalde segmenten kunnen wel nog meer verkeer opvangen dan 

vandaag het geval is. Maar binnen het Ontwerp Mobiliteitsplan blijft de R40 sowieso een belangrijke 

verkeersfunctie behouden. De R40 is ook sinds jaar en dag uitgebouwd als verdeelweg voor de 

binnenstad. Toch zijn er een aantal elementen die ervoor zullen zorgen dat de invloed van het 

circulatieplan op de R40 ook niet mag worden overschat: 

- Een gedeelte van het verkeer zal de overstap maken van de auto naar P+R, het openbaar 

vervoer en de fiets. Dit zal al leiden tot een geleidelijke daling van de auto-intensiteiten, 

globaal, en dus ook op de R40. 

- Parkeerbeleid: door de invoering van een aantal maatregelen uit het Parkeerplan, vooral 

inzake tarifering en parkeerduurbeperking, zal er ook een daling zijn van het aantal wagens 

dat de binnenstad binnenrijdt om een parkeerplaatse te zoeken.  

- De grote ring rond Gent, de R4, wordt nog niet genoeg gebruikt, net dit gedeelte trouwens 

dat het dichtste bij het drukste gedeelte van de R40 aanligt, namelijk het zuidelijke en 

zuidwestelijke deel. Dit komt omdat de R4 Zuid nog niet genoeg gekend is als alternatief voor 

de R40. Bij de communicatie rond de invoering van het circulatieplan zal daar zwaar op 

worden ingezet. 

- De capaciteit van de R40 kan op sommige plaatsen nog verhogen. Er is op vandaag al een 

project rond korte termijnmaatregelen op de R40 opgestart om in detail het functioneren 

van de R40 te optimaliseren. Daarbij zal een optimale lichtenregeling een belangrijke rol 

spelen. 

Ondanks deze premisse blijft het natuurlijk wel zo dat er ook een stuk verschuiving zal zijn naar de 

R40 toe. Precies om de impact van het circulatieplan op de R40 in kaart te brengen én oplossingen 

voor eventuele problemen op korte termijn voor te stellen is er ondertussen een studie opgestart.  

Het gaat dan vooral om aanpassingen aan zogenaamde V-plannen, dit zijn de regelschema’s voor de 

verkeerslichten. Ook kleinere aanpassingen aan de kruispuntconfiguraties zijn mogelijk, bijvoorbeeld 

een andere indeling van de afslagstroken aan de kruispunten. Deze maatregelen kunnen wel relatief 

gemakkelijk worden gerealiseerd, omdat ze geen grote infrastructurele werken omvatten. 

Het stadsbestuur benadrukt ook dat er op langere termijn ingrijpende plannen op tafel liggen voor de 

belangrijkste knelpunten van de R40: de Dampoort en de Heuvelpoort. Voor de Dampoort is – na 

afronding van het project Gent-Sint-Pieters een volledige herinrichting voorzien, inclusief een nieuw 

stuk R40 dat zal aantakken op de te realiseren Verapaz-brug. In het kader van de vertramming van 

Lijn 7, worden verschillende scenario’s voor de herinrichting van de Heuvelpoort onder de loep 

genomen. 

Het weren van het doorgaande en semi-doorgaande verkeer en de verwachte overstap naar meer 

duurzame vervoerswijzen betekenen een daling van de verkeersintensiteiten op de in- en uitgaande 

wegen van en naar de binnenstad. Dat is net de essentie van het Ontwerp Mobiliteitsplan. 
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Is de nu al verzadigde stadsring (R40) niet het zwakke punt van het circulatieplan? En 

moet de verkeersafwikkeling daar niet eerst structureel verbeterd worden? 

 

Binnen het circulatieplan voor de Gentse binnenstad krijgt de stadsring nog meer dan nu een cruciale 

rol door zijn verdelende functie naar de verschillende lobben die gecreëerd zullen worden. Het is dan 

ook absoluut de bedoeling om de R40 te optimaliseren. Daartoe zullen op korte termijn alle 

kruispunten op de R40 onder de loep worden genomen om na te gaan hoe ze kunnen worden 

verbeterd qua doorstroming. Daarbij zal uitgegaan worden van de nieuwe verkeerssituatie die zal 

ontstaan na de invoering van het Ontwerp Mobiliteitsplan. Via een aantal maatregelen (bijvoorbeeld: 

herzien van de lichtenregelingen, herbekijken van kruispuntconfiguraties,…) zal de doorstroming 

worden geoptimaliseerd. 

 

Waarom wordt niet gewacht op voldoende P+R, beter openbaar vervoer en een vlotte 

doorstroming op R40, vooraleer een nieuw circulatieplan in te voeren 

 

Als de Stad zou wachten tot alles 100% in orde is, duurt het veel te lang vooraleer noodzakelijke 

mobiliteitsmaatregelen te kunnen nemen. De omstandigheden zijn voldoende goed om nu reeds dit 

circulatieplan in te voeren, met enkele randvoorwaarden, zoals het verbeteren van de doorstroming 

op de R40, een uitbreiding van het Park+Ride-aanbod en het stimuleren van het gebruik van de R4. 

Nu al zijn er heel wat mensen die niet met de auto tot in het stadscentrum rijden, maar kiezen voor 

een combinatie van parkeren met openbaar vervoer of fiets bijvoorbeeld. Ze gebruiken daarbij de 

officiële P+R-locaties (bv. Land van Rodelaan, Industrieweg te Wondelgem,..), maar heel wat 

bestuurders parkeren zich op straat in gebieden met lage parkeerdruk. Dit blijft uiteraard mogelijk. 

Het is bovendien de bedoeling verder te werken aan P+R's en voor de toekomst is alvast een grotere 

P+R gepland in Ledeberg. Maar ook op kortere termijn zal nagegaan worden waar er extra capaciteit 

kan bijkomen. 

 

Zijn de keuzes binnen het circulatieplan onderbouwd met verkeersmodellen? 

 

De keuzes gemaakt in het  bereikbaarheidsconcept vermeld in het Ontwerp Mobiliteitsplan werden 

effectief onderbouwd met en getoetst aan een verkeersmodel. Ook bij de verdere uitwerking van het 

circulatieplan wordt het verkeersmodel van de stad intensief gebruikt. 
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Is er rekening gehouden met langdurige onderbrekingen door werkzaamheden? 

 

Sommige ingrijpende werken op belangrijke stadsaders brengen langdurige onderbrekingen met zich 

mee. Wanneer die stadsaders ook nog als openbaar vervoersas dienen, betekent dit een omlegging 

van de openbaar vervoerslijnen. Dit zal soms met hinder gepaard gaan, maar het is onvermijdelijk 

wanneer de Stad, het Vlaams Gewest en De Lijn ervoor wil zorgen dat wegen optimaal gebruikt 

kunnen worden. 

De Stad doet er alles aan om tijdens werken omleidingen zodanig in te richten dat ze zo lang mogelijk 

dezelfde kunnen blijven. Op die manier ontstaat een consequent verhaal zodat buurtbewoners en 

gewoontegebruikers zich sneller kunnen aanpassen aan de tijdelijke situatie. 
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Toegankelijkheid 

 

Hoe kunnen minder mobiele personen het centrum nog bereiken? 

Hoe kunnen (mantel)zorgverstrekkers, leveranciers,…  de stad nog bereiken? 

Worden mensen die afhankelijk zijn van de wagen niet gediscrimineerd? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan vermeldt verschillende maatregelen die de algemene toegankelijk voor 

alle minder mobiele mensen, bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, ouders met buggy’s, toeristen met 

trolleys, ouderen met rollators of slechtzienden,… willen bevorderen. Enkele van deze maatregelen 

zijn: gebruik van geleide lijnen, noppentegels, verende tegels, verlaagde boordstenen, hellingen, het 

respecteren van een minimale doorgangsbreedte, een goede openbare verlichting, lichtkranten/-

borden en spraaktechnologie aan perrons en in voertuigen van het openbaar vervoer.  

Ook het huidige vergunningenbeleid dat de toegang tot de voetgangerszone regelt is aan herziening 

toe. Het vergunningenbeleid is weinig transparant, beantwoordt niet aan de bestaande wetgeving en 

biedt geen oplossing voor onder ander minder mobiele mensen. De algemene toegangsregeling voor 

de voetgangerszone wordt in het kader van de nakende uitbreiding volledig opnieuw bekeken. Een 

van de thema’s die hierin uitdrukkelijk aandacht krijgt is de toegankelijkheid voor minder mobiele 

mensen.  

In het hoofdstuk gewijd aan touringcars stelt het Ontwerp Mobiliteitsplan dat “Wanneer voldoende 

alternatieven nabij de stadsring gecreëerd zijn, […] de toegang tot het stadscentrum voor touringcars 

[kan] worden beperkt.”. Voor het afzetten van minder mobiele mensen wordt evenwel een aparte 

regeling uitgewerkt waardoor het voor hen wel nog mogelijk moet zijn dat ze dichter bij hun 

bestemming kunnen worden afgezet en opgepikt. 

In principe zullen touringcars mensen laten uitstappen waar het interessant is om te beginnen aan 

het bezoek aan Gent, bijvoorbeeld een uitstapplaats aan het Rabot, van waar het bezoek aan de 

binnenstad al kan beginnen. We onderzoeken om Touringcars met mensen met een handicap wel 

een vergunning te geven voor een centrale afzetplaats. 

In relatie tot het nieuwe bereikbaarheidsconcept preciseert het Ontwerp Mobiliteitsplan niet wat de 

impact zal zijn voor minder mobiele mensen en hulpverleners uit de zorgsector. Daar is een 

belangrijke reden voor: het bereikbaarheidsconcept vertegenwoordigt een visie op de 

bereikbaarheid van de binnenstad die enkel op strategisch niveau bepaalde beslissingen voorstelt. De 

tekst en het plan voor de binnenstad (de ‘Visie op het centrumgebied’) maken duidelijk dat de 

volledige verkeerscirculatie nog in detail moet worden uitgewerkt.  

Het basisconcept wil de bereikbaarheid van de binnenstad voor alle verkeersmodi verbeteren door 

de maximale scheiding van de verschillende vervoersmodi over de invals- en bestemmingswegen en 

het weren van doorgaand verkeer.  Alle bestemmingen binnen de zes aparte lobben blijven 

bereikbaar, ook met de auto. Maar in sommige gevallen zal dit op een ander manier of via een 

andere route moeten gebeuren. 
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Hoe kan het openbaar vervoer beter inspelen op minder mobiele reizigers? 

 

Meer en meer worden haltes integraal toegankelijk gemaakt. Nieuwe bussen en trams hebben lage 

vloeren wat het instappen vergemakkelijkt. Mensen die slecht ter been zijn kunnen ook beroep doen 

op aangepast rolstoelvervoer. De stad geeft ook taxicheques uit aan bepaalde doelgroepen. Bij 

overstappen moet uiteraard ook aandacht besteed worden aan overstapcomfort. 

 

Waar moeten minder mobiele bezoekers parkeren als al het straatparkeren verdwijnt? 

 

Het is niet zo dat alle bovengrondse parkeerplaatsen geschrapt worden. Wat straatparkeren betreft 

wordt in het centrum prioriteit gegeven aan bewonersparkeren en kortparkerende bezoekers. 

Parkeren op straat blijft dus mogelijk. Ook langparkerende bezoekers (funshoppers, toeristen, …) 

hebben de mogelijkheid om in het stadscentrum te parkeren al zullen zij eerder in de parkeergarages 

moeten parkeren. Het regime in het centrum zal langparkerende werknemers en studenten 

aanzetten om op grotere afstand te parkeren of om over te schakelen naar een andere vervoerswijze 

(openbaar vervoer, P+R, …).  

Op straat blijven voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking bestaan. 

Verspreid over de stad en nabij de belangrijkste attractiepolen zijn er op straatniveau voorbehouden 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Die gratis voorbehouden plaatsen blijven 

behouden. De eventuele parkeerduurbeperking van de desbetreffende zone is daarop niet van 

toepassing. Parkeren op voorbehouden bewonersplaatsen blijft niet toegestaan tenzij de persoon 

met een beperking beschikt over een voor die zone geldende bewonerskaart. Ook de verschillende 

stadsparkings (uitgezonderd Centerparking) beschikken over aangepaste parkeerplaatsen voor 

personen met een beperking. De inplanting van voorbehouden parkeerplaatsen kan steeds 

bijgestuurd worden in functie van de gestelde noden. Bij de inplanting wordt er rekening gehouden 

met de aanwezigheid van eventuele andere functies om zo de bruikbaarheid te maximaliseren. 

 

Groter voetgangersgebied 

 

Zijn er in de heraanleg van de Belfortstraat, en bij de uitbreiding van het 

voetgangersgebied parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan stelt een verruiming van de autoluwe zones voor. Net zoals bij de 

heraanleg van elke straat, herbekijken we ook in het kader van de nieuwe autoluwe zones de ligging 

van de gereserveerde parkeerplaatsen voor mensen met een parkeerkaart voor personen met een 

handicap. Idealiter liggen deze plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de voetgangerszone of 

markante trekpleisters. 
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Hoe kan het voetgangersgebied bereikt worden door minder mobiele mensen? Is er een 

speciale kaart nodig om door dat gebied te rijden? En is het mogelijk om dichtbij te 

parkeren? 

 

Het huidige vergunningenbeleid dat de toegang tot de voetgangerszone regelt is aan herziening toe. 

Het vergunningenbeleid is weinig transparant, beantwoordt niet aan de bestaande wetgeving en 

biedt geen oplossing voor alle doelgroepen (o.a. mensen met een blauwe parkeerkaart, minder 

mobielen, culturele activiteiten, hotelgasten…). De algemene toegangsregeling voor de 

voetgangerszone wordt in het kader van de nakende uitbreiding van de zone volledig opnieuw 

bekeken. Een van de thema’s die hierin uitdrukkelijk aandacht krijgt is de toegankelijkheid voor 

minder mobiele mensen in het algemeen. De Stad wil komen tot een duidelijke toegangsregeling 

afgestemd op elke doelgroep die effectief een bestemming in de zone heeft. 

Concreet wordt er in het nieuwe vergunningenbeleid een aparte categorie gereserveerd voor het 

vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit. Het moet voor minder mobiele bewoners van de 

voetgangerszone, ook al beschikken ze niet over een eigen wagen, en voor personen die over een 

blauwe parkeerkaart voor personen met een handicap beschikken, mogelijk zijn dat ze worden 

opgepikt of afgezet in de voetgangerszone.  

Daarnaast kan ook worden onderzocht om kleine, milieuvriendelijke busjes te laten rijden tussen 

verschillende locaties rond de binnenstad, denk aan parkings en stations, en de attracties in de 

binnenstad. Dergelijke busjes moeten zijn voorzien op het vervoeren van minder mobiele personen 

en kunnen een alternatief bieden om de grotere voetgangerszone ook voor hen bereikbaar te 

houden. 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan stelt een verruiming van de autoluwe zones voor. Net zoals bij de 

heraanleg van elke straat, herbekijken we ook in het kader van de nieuwe autoluwe zones de ligging 

van de gereserveerde parkeerplaatsen voor mensen met een blauwe parkeerkaart. Idealiter liggen 

deze plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de voetgangerszone of markante trekpleisters. 
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Gebiedsdekkend Ontwerp Mobiliteitsplan  

 

De focus van het Ontwerp Mobiliteitsplan lijkt te liggen op het gebied binnen de R40. Wat 

zijn de plannen voor de Gentse stadsdelen buiten het centrum? 

 

Er zijn nu in het Ontwerp Mobiliteitsplan ook veel onderwerpen die een invloed zullen hebben op de 

gebieden buiten de R40:  stadsregionaal fietsnetwerk,  het openbaar vervoer-netwerk en de 

vertrammingen, de uitspraken over snelheidsregimes (met inbegrip van zone 30)  en 

wegencategorisering, het promoten van de R4, enz. 

Daarnaast zullen - zoals aangegeven in het Ontwerp Mobiliteitsplan - verkeersstructuurschetsen 

worden opgemaakt voor de verschillende wijken en deelgemeenten. Deze schetsen zullen het 

algemeen kader verder detailleren op het niveau van wijk of deelgemeente. Daarbij zullen thema's 

aan bod komen zoals de categorisering van wegen en snelheidsregimes, verfijning van het 

fietsnetwerk, scholenroutes, indien nodig aanpassen van verkeerscirculatie, enzovoort.  

 

De nieuwe Ontwerp Mobiliteitsplannen dreigen de druk op de R40 en de deelgemeenten 

te doen toenemen. Hoe zal dat opgevangen worden? 

 

Via duidelijke strategische keuzes wil het Ontwerp Mobiliteitsplan een fundamentele impact hebben 

op de vervoerskeuzes van bewoners en bezoekers. Dit betekent dat de fiets en het openbaar 

vervoergebruik nog aantrekkelijker moeten worden, onder meer door het weren van het doorgaand 

autoverkeer in de binnenstad, en dat het aantal verplaatsingen met de wagen moet kunnen dalen, 

wat ook een impact heeft op de rand. Ondanks deze premisse zal er inderdaad een verschuiving van 

verkeer naar de R40 gebeuren. Precies om de impact van het circulatieplan op de R40 in kaart te 

brengen én oplossingen voor eventuele problemen op korte termijn voor te stellen, is er inmiddels 

een studie opgestart. Om een verschuiving van de parkeerdruk vanuit het centrum naar de rand 

tegen te gaan, worden de zones met betalend parkeren sterk uitgebreid. De nieuwe tariefzones 

zullen geëvalueerd worden, en op basis van die evaluatie zijn bijsturingen mogelijk, bijvoorbeeld als 

er ongewenste uitwijkeffecten vastgesteld worden. 

 

Hoe zal vermeden worden dat de parkeerdruk naar de randgemeenten verschuift? 

 

Om de uitwijkeffecten naar de rand te verbeteren, wordt de zone betalend parkeren uitgebreid naar 

zones buiten de R40. De invoering van de nieuwe parkeertarieven zal goed gemonitord en 

geëvalueerd worden. Indien zich onverwachte of ongewenste neveneffecten voordoen, zullen de 

nodige aanpassingen gezocht worden. Bijvoorbeeld in Gentbrugge wordt in dat kader de gele 

tariefzone ingevoerd. In Drongen werd eerder al in het centrum de blauwe zone ingevoerd om te 
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verhinderen dat mensen daar de hele dag de auto laten staan. Hierdoor kwam er overdag ruimte vrij 

om te parkeren. Bij de herinrichting van Drongenplein zal ook veel aandacht gaan naar het aantal 

parkeerplaatsen. Dit zijn slechts twee voorbeelden, waaruit duidelijk blijkt dat we wel degelijk 

rekening houden met de deelgemeenten en hun parkeerbehoefte/ problematiek. Ook voor alle 

andere gebieden buiten de R40 zal goed gemonitord worden wat de effecten van zijn op de 

parkeerdruk. Zo staat de Bloemekeswijk in Wondelgem vandaag reeds als een gearceerde gele zone 

aangeduid, omdat hier eventueel later ook een betalend regime zou kunnen worden ingevoerd in het 

kader van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Welke maatregelen worden genomen in deelgemeenten? 

 

Het Ontwerp Mobiliteitsplan doet algemene uitspraken over hoe de mobiliteit in Gent moet 

functioneren. Hoewel er een concept te vinden is van de circulatie binnenstad, is dit nog geen 

concreet uitgewerkt plan. Net zoals er ook voor de deelgemeenten nog geen uitgewerkt plan staat, 

maar dat de principes die in het Ontwerp Mobiliteitsplan staan ook voor hen gelden. Zone 30 zal 

uitgerold worden in woongebieden in de deelgemeenten, er zullen verkeersstructuurschetsen 

opgemaakt worden, het fietsnetwerk wordt uitgebreid, het betalend parkeren wordt uitgebreid 

,enzovoort. Het Ontwerp Mobiliteitsplan is een strategische visie, waarbinnen de concrete 

maatregelen moeten passen. Maar de meeste maatregelen moeten nog helemaal uitgewerkt 

worden, net zoals ook de detaillering van het circulatieplan voor de binnenstad nog niet klaar is. 

 

Wijkcirculatieplannen/verkeersstructuurschetsen worden aangehaald, maar niet in dit 

plan opgenomen. Waarom niet en hoe gaat het aangepakt worden? 

 

Het klopt dat de wijkcirculatieplannen tot op heden weinig concreet zijn. Dit Ontwerp Mobiliteitsplan 

is een strategisch plan op langere termijn. Bij de opmaak van  verkeersstructuurschetsen zal een 

verdere concrete invulling gegeven worden aan dit strategische plan. De manier waarop deze 

wijkcirculatieplannen tot stand zullen komen en waarop deze betrekking zullen hebben worden in de 

verdere uitwerking bepaald. Ook  bestaande werkgroepen kunnen input geven in de 

verkeersstructuurschetsen. 

 

Wat is de timing voor wijkontwikkelingsplannen? 

 

De werking rond verkeersstructuurschetsen zal worden opgestart vanaf medio 2016. 
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Hoe wordt er gezorgd voor betere fietsverbindingen tussen deelgemeenten en het 

centrum? 

 

De stad investeert hard in infrastructuur om de fietsverbindingen te verbeteren. Hierin is zeker en 

vast veel oog voor de verbinding van de deelgemeenten met de stad enerzijds en de deelgemeenten 

met elkaar anderzijds. De verschillende fietsroutes en missing links werden gescreend, om 

optimalisaties te kunnen bekomen. Er wordt geïnvesteerd in fietsonderdoorgangen, bruggen en 

fietspaden. Daar waar er geen mogelijkheden zijn om op korte termijn of zonder onteigeningen 

fietspaden te creëren, wordt gekozen voor fietssuggestiestroken. Op locaties waar de fietsers beter 

vertegenwoordigd zijn dan de auto's worden fietsstraten gecreëerd. Op zeer korte termijn wordt 

werk gemaakt van de verbetering van de Saskesbrug. Een tijdelijke verbetering in afwachting van een 

nieuwe definitieve oplossing. Ook de fietsonderdoorgang aan de Sint-Lievenspoort is nu in 

studiefase. Bij het overwegen van dergelijke ‘kunstwerken’ moet er ook een voldoende groot 

potentieel nodig. Wanneer de fietsinfrastructuur op stadsrandniveau zal worden gedetailleerd, 

worden potentiële nieuwe verbindingen tussen en in de deelgemeenten wel meegenomen. 

 

Komt er een circulaire buslijn tussen deelgemeenten? 

 

Zeker in de huidige besparingscontext, moet De Lijn prioriteiten bepalen en strategische keuzes 

maken, waarbij zeker ook het potentieel voor openbaar vervoer een belangrijk criterium is. Hoewel 

er een vervoersvraag is tussen de deelgemeenten, wordt er daarom in eerste instantie gefocust op 

de radiale verplaatsingen tussen deelgemeenten en het centrum.   

 

Komt er een goede busverbinding vanuit Baarle (met Park+Ride)? 

 

Het klopt dat er geen rechtstreekse verbinding is van Baarle naar het centrum van Gent. Dit geldt ook 

voor bijvoorbeeld de kanaaldorpen. Baarle is net als de kanaaldorpen een weinig dicht bebouwde 

omgeving (liggend in buitengebied). Omdat ook de middelen voor het openbaar vervoer beperkt zijn, 

moeten keuzes gemaakt worden in aantal buslijnen en frequenties. Daarbij zijn gebieden met grote 

dichtheid (waar veel mensen geconcentreerd samenwonen) in het voordeel, omdat er een veel 

groter potentieel aan reizigers woont dan in het buitengebied. Deze dens bebouwde gebieden 

hebben dan ook vaker beter openbaar vervoer.  

Dit betekent dat mensen die van Baarle naar het stadshart willen, inderdaad moeten overstappen. 

Niet de stad maar De Lijn is de organisator van het openbaar vervoer. Zij zijn verantwoordelijk voor 

het organiseren van dat openbaar vervoer, met de middelen waarover zij beschikken. Daarbij 

moeten zij ook steeds keuzes maken, die soms inderdaad minder gunstig zijn voor het aanbod in 

perifere gebieden in Gent of bijvoorbeeld in de weekends. In het kader van de uitwerking van het 

circulatieplan wordt ook ingezet op P+R zowel op korte als op lange termijn. Hierin wordt zeker en 

vast ook gezocht naar een geschikte locatie om een P+R of Park + Bike te voorzien in Gent-West. 
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Ook in deelgemeenten is er vraag naar kortparkeerplaatsen (of ‘stop + shop’) om de 

handel te stimuleren. Waarom is dat niet opgenomen in het Ontwerp Mobiliteitsplan? 

 

In het Parkeerplan Gent wordt het principe van Stop + shop parkeerplaatsen voorgesteld. Dit zijn 

parkeerplaatsen waar men overdag tussen 10u en 18u (uitgezonderd zondag) maximaal 1 uur mag 

parkeren. Ook bewoners mogen hier gedurende die periode niet parkeren met een bewonerskaart. 's 

Avonds komt de parkeerruimte wel terug vrij voor bijvoorbeeld bewoners. Stop + shop parkeerzones 

zullen worden uitgetest via een pilootproject in het stadscentrum. Bij een positieve evaluatie kan het 

systeem uitgerold worden in andere belangrijke commerciële zones, bijvoorbeeld in de 

deelgemeenten. Stop + shop parkeerzones kunnen in principe toegepast worden in alle tariefzones. 

Het parkeertarief wordt dan afgestemd op het tarief in de betreffende zone.  

 

Sint-Amandsberg zal door het nieuwe Ontwerp Mobiliteitsplan een echte voorpost 

worden van Gent, er zal veel geparkeerd worden. En er is nu al niet voldoende 

parkeerplaats voor de bewoners. Wat doet de Stad daaraan? 

 

Om het uitwijkeffect van de parkeerdruk naar de rand van de stad tegen te gaan, wordt het betalend 

parkeren uitgebreid. Zo zal ook in een groot deel van Sint-Amandsberg betalend parkeren worden 

ingevoerd. Rond de zone station Dampoort wordt het stationstarief ingevoerd (naar analogie met de 

omgeving van station Gent-Sint-Pieters) waar maximum drie uur geparkeerd mag worden. Deze 

nieuwe parkeertarieven en parkeerduurbeperking zal het parkeercomfort van bewoners verhogen. 

Bewoners hebben recht op een gratis eerste en een betalende tweede bewonerskaart. Als dit na 

invoeren van de tarieven nodig blijkt, kan het aantal voorbehouden bewonerskaarten uitgebreid 

worden. Verder zal de stad opportuniteiten voor buurtparkings onderzoeken. Ook zal door de 

parkeermakelaar bekeken worden of door dubbel gebruik van private parkeervoorzieningen het 

parkeeraanbod voor bewoners kan verhoogd worden. 

 

Wat zal er gebeuren om de verkeersveiligheid van de Dampoort te verbeteren? 

 

Er zijn de afgelopen jaren al heel wat ingrepen gebeurd voor de verkeersveiligheid van de fietsers: 

een stuk dubbelrichtingsfietspad, verbeteren van de oversteken, recent nog het tot één rijstrook 

terugbrengen van de toerit uit de Dendermondsesteenweg en de Land van Waaslaan, enzovoort.  

Momenteel loopt ook een visievorming voor de Dampoort op langere termijn. In het 

voorkeurscenario van de stad wordt er gewerkt met een ongelijkgrondse kruising van de stadsring 

(tunnel), waardoor er bovengronds meer ruimte vrijkomt voor voetgangers, fietsers en openbaar 

vervoer. Deze werken zijn gepland rond het jaar 2020. De stad werkt wel aan plannen om op kortere 

termijn een doorsteek te maken voor fietsers onder de spoorbedding, die zou lopen van de parking 
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aan het Koopcentrum op de Dendermondsesteenweg tot de NMBS-parking ten zuiden van het 

Dampoort station. 

 

Waarom is er zo weinig aandacht voor de Muinkparkwijk? 

 

Het klopt dat het Ontwerp Mobiliteitsplan op zich weinig concrete aandacht besteed aan de 

Muinkparkwijk. Het Ontwerp Mobiliteitsplan is immers een strategisch plan dat in de eerste plaats de 

grote lijnen uitzet van het mobiliteitsbeleid. Voor de Muinkparkwijk zullen  niettemin ook de keuzes 

voor bijvoorbeeld openbaar vervoer (vertramming lijn 7), het parkeerbeleid (meer aandacht voor 

bewonersparkeren, fietsassen, enzovoort) positieve gevolgen hebben. Daarnaast zal er ook voor de 

Muinkparkwijk een verkeersstructuurschets of een analoog plan komen, waar meer gedetailleerde 

voorstellen voor de wijk zullen worden ontwikkeld. Vele van de suggesties en vragen zullen op dat 

moment worden behandeld. 

 

Visie op parkeren in de wijk Flora moet toegevoegd worden, ook voor eilandje 

Zwijnaarde moet er duidelijkheid komen. Komt daarover nog een afstemming tussen de 

verschillende gemeentebesturen? 

 

Om een verschuiving vanuit het centrum naar de rand tegen te gaan, worden de zones met betalend 

parkeren sterk uitgebreid. De wijk Flora is vooralsnog niet voorzien als een zone met betalend 

parkeren. De nieuwe tariefzones zullen echter na invoering geëvalueerd worden. Bijsturing is 

mogelijk als er uitwijkeffecten geconstateerd worden. Voor het Eiland Zwijnaarde is gekozen voor 

een duurzame norm en wordt het aantal parkeerplaatsen beperkt. Er wordt veel aandacht besteed 

aan andere vervoerswijzen. Samen met Merelbeke zal bekeken worden hoe eventuele overflow 

effecten kunnen worden tegengegaan. 

 

Waarom is De Pinte niet betrokken bij de opmaak van het Ontwerp Mobiliteitsplan? 

 

In eerste instantie is er een werkoverleg geweest met alle randgemeenten, waarbij de grote lijnen 

van het Ontwerp Mobiliteitsplan werden voorgelegd. Wat het Parkbos betreft, zal er een Werkgroep 

Mobiliteit worden opgericht waar de specifieke mobiliteitsaspecten van dit Parkbos worden 

besproken en waar Gent en De Pinte in vertegenwoordigd zijn. Het Ontwerp Mobiliteitsplan Gent is 

een strategisch document en het was niet mogelijk alle deelproblematieken even grondig te 

behandelen. Zo zullen voor de Gentse wijken en deelgemeenten verkeersstructuurschetsen worden 

opgemaakt, die het algemeen kader zullen verfijnen. Voor het Parkbos zal de Werkgroep Mobiliteit 

een verfijning mogelijk maken voor dit deelgebied. 
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Waarom wordt er geen rekening gehouden met niet-Gentenaars? 

 

Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de niet-Gentenaar. Het Mobiliteitsplan gaat uit van het 

verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de binnenstad. Voor niet-Gentenaars is 

vooral de bereikbaarheid essentieel. 

Belangrijke delen van het plan hebben ook op andere vlakken gevolgen op niet-Gentenaars: 

bijvoorbeeld de verbeteringen in het openbaar vervoer (gewestelijk expresnet) en het stadsregionale 

fietsnetwerk. 

Ook niet-Gentenaars konden trouwens bezwaarschriften indienen op het openbaar onderzoek over 

het Ontwerp Mobiliteitsplan. 

 

Wat wordt er op korte termijn gepland om Muide-Meulestede leefbaar te maken? 

 

De Stad Gent wenst op zeer korte termijn een nieuw ontsluitingsconcept voor de volledige zone 

Muide-Meulestede. Daarbij moet het doorgaande (zwaar) verkeer losgekoppeld worden van het 

lokale en zacht verkeer. Dit zal de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de wijk gevoelig verhogen.  

Dit ontsluitingsconcept moet ook vertaald worden naar de verschillende knooppunten langs deze as. 

Wanneer er een duidelijk hiërarchisch verschil is tussen de verschillende takken op een kruispunt 

moet dit ook blijken uit de kruispuntconfiguratie. Dit kan betekenen dat de wegen van lagere orde 

niet meer zullen aansluiten op een aantal kruispunten. Dit geldt mogelijks voor de rotonde 

Pauwstraat – Port Arthurlaan en de in het streefbeeld (voorlopige zuidelijke havenring) voorziene 

rond punt Port Arthurlaan – New Orleansstraat.  

Met het oog op een vlotte verkeersafwikkeling op het kruispunt Zeeschipstraat - Wondelgemkaai, is 

een aanpassing van de verbinding op de Meulestedebrug nodig. In juli 2014 werd beslist dat er twee 

bruggen naast elkaar komen met twee rijstroken per richting. Met die optimalisaties moet de as 

Zeeschipstraat – New-Orleansstraat – Vliegtuiglaan als een tijdelijke zuidelijke havenring kunnen 

functioneren, en in afwachting van de noodzakelijke verbinding tussen de linker- en rechteroever.  

Een cruciale stap om die verkeersstromen te verleggen is de bouw van de Verapazbrug over het 

Handelsdok. De toekomstige brug zal de Muidelaan verbinden met de Afrikalaan en vormt een 

noodzakelijke schakel voor het verleggen van de R40 en is aldus het sluitstuk van een nieuwe 

verbinding tussen de R40 en de R4. Na realisatie van de Verapazbrug in 2017 zijn flankerende 

circulatiemaatregelen nodig om het woonweefsel ten westen van het Handelsdok te vrijwaren van 

doorgaand verkeer. 
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Aanpassingen aan het Ontwerp 
Mobiliteitsplan 

 

In de verwerking van de vele bezwaarschriften over het Ontwerp Mobiliteitsplan zijn heel wat 

waardevolle opmerkingen en voorstellen naar boven gekomen. Een groot aandeel van de suggesties 

uit dit openbaar onderzoek zijn van die aard dat ze geen impact hebben op de strategische visie die 

het Ontwerp Mobiliteitsplan nu is. Andere zouden in principe wel een impact kunnen hebben, maar 

de uitgangspunten daarvan worden in deze nota uitvoerig weerlegd.  

 

Waardevolle suggesties 

 

Ongeveer de helft van de vragen en opmerkingen zijn waardevolle suggesties die ter overweging 

worden meegenomen bij de verdere uitwerking van bijvoorbeeld:  

• het circulatieplan van de binnenstad,  

• de verkeersstructuurschetsen voor de wijken en deelgemeenten buiten de binnenstad, 

• de verdere uitwerking van de toegangsmodaliteiten tot het uitgebreide voetgangersgebied 

(taxi’s, minder mobielen, zorgverstrekkers, distributie,…) 

• korte termijnmaatregelen om de doorstroming op de R40 te verbeteren, naar aanleiding van 

het circulatieplan, 

• onderzoek naar en implementatie van milieuvriendelijker voertuigen, 

• uitwerking van P+R infrastructuur, 

• het beleid rond fietsparkeren, 

• het project over de toekomst van de B401, 

• … 

In die zin heeft het openbaar onderzoek een pak informatie opgeleverd die door het 

Mobiliteitsbedrijf uitdrukkelijk wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van die plannen. 

Maar, zoals gezegd, die vragen hebben geen impact op het voorliggende rapport. 

 

Weerlegde opmerkingen 

 

Een kleine helft van de vragen is in deze nota weerlegd. Enkele voorbeelden: 

• Is het principe van de selectieve bereikbaarheid niet in strijd met een vlot bereikbare stad? 

• Waarom is het plan niet concreter? 

• Is de vooropgestelde modal split niet onrealistisch, zeker voor de buitengebieden? 

• Hangt alles niet te veel af van beslissingen van externe actoren, vb. De Lijn, AWV? 
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• Zal de uitbreiding van het voetgangersgebied niet leiden tot straten die er ’s avonds doods bij 

liggen? 

• Is het wel zinvol om in te zetten op vertramming? 

• Het ontwerp mobiliteitsplan houdt geen rekening met een arrest tegen een 

stedenbouwkundige vergunning voor een individueel project, 

• … 

 

Niet relevant binnen dit openbaar onderzoek 

 

Enkele vragen waren niet relevant, bijvoorbeeld:  

• De vraag naar de impact van de uitbreiding van het voetgangersgebied op het aanbod van De 

Lijn 

• Het verplicht uitschakelen van de motor bij stilstaand verkeer 

• … 

 

Dit verklaart waarom er in het kader van dit openbaar onderzoek uiteindelijk weinig aanpassingen 

zullen worden gedaan aan het Ontwerp Mobiliteitsplan. Dit betekent echter allerminst dat er niet 

verder gewerkt wordt met verschillende terechte opmerkingen en zinvolle voorstellen, ook al 

hebben die geen aanleiding gegeven tot aanpassingen in de nu voorliggende strategische 

mobiliteitsvisie voor Gent. Integendeel, deze nota wordt, samen met het rapport zelf, een leidraad 

voor de uitwerking van dossiers die voortvloeien uit het Mobiliteitsplan Gent.  

 

Welke aanpassingen komen er? 

 

Pagina Voorgestelde aanpassing 

29 Anderzijds is de openbare ruimte tot eind jaren 90 in belangrijke 

mate ingericht op maat van bewegend autoverkeer… 

138 Legende toevoegen aan figuur 24 – visie op centrumgebied 

143-144 (figuren) + 149 – tekst Vermelden van wijk Mellestraat, Teaterstraat en Bloemstraat als 

straten die in aanmerking komen voor uitbreiding van zone 30, 

zowel in tekst als op kaart 

143-144 Muide-Meulestede aanduiden als bestaande zone 30 ipv 

50km/u 

 

Tegenstrijdigheid wegencategorisering 

 

Daarnaast is er nog één onduidelijkheid in het Ontwerp Mobiliteitsplan geslopen (p66): in het 

Ontwerp mobiliteitsplan is de Hundelgemsesteenweg geselecteerd als een lokale verbindingsweg I. 

In het Mobiliteitsplan Merelbeke wordt dit deel van de Hundelgemsesteenweg geselecteerd als 
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secundaire weg III. Ondanks contacten met de Gemeente Merelbeke en toetsing van de 

wegencategorisering met de Provincie is deze tegenstrijdigheid toch opgedoken. Dit probleem wordt 

voorgelegd aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 2 juni 2015, zodat deze 

tegenstrijdigheid kan worden weggewerkt in het definitieve rapport. In afwachting daarvan is de 

teskt nog niet aangepast. 

 

Aangepast plan visievorming bereikbare binnenstad 

 

Het aangepast plan spreekt zich niet uit over rijrichtingen van invalswegen voor autoverkeer. Er is 

wel een verduidelijkende legende toegevoegd, zoals ook werd gevraagd in verschillende 

bezwaarschriften. 

Op korte termijn zullen de principes van het bereikbaarheidsconcept verder uitgewerkt worden tot 

een gedetailleerd circulatieplan dat ook voorwerp zal uitmaken van een participatietraject. 

 

Op basis van enkele bezwaarschriften wordt de optie om een invalsweg naar de parkings Sint-

Michiels en Ramen via de Bijlokekaai –Baertsoenkaai – Sint-Agnetebrug – Lindenlei – Recolettenlei 

vervangen door een alternatief via de Pasteurlaan naar de Hospitaalbrug en de Lindenlei. Hoe de 

verbinding Pasteurlaan – Hospitaalbrug moet worden gemaakt wordt nog verder onderzocht. 

 

Wat zijn de redenen voor deze wijzigingen? 

 

• conflict met de fietsroute Bijlokekaai – Baertsoenkaai 

• bezorgdheid voor minder veilige verkeerssituatie aan het kruispunt R40 - Bijlokekaai 

• het profiel van de Sint-Agnetebrug, dat zich onvoldoender leent voor een invalsweg, zeker in 

combinatie met een drukke fietsas 
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Bijlage 1: participatietraject 

 

Mobiliteitsplan Gent 

 

Eindrapport openbaar onderzoek 
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Participatietraject Mobiliteitsplan  

In het kader van de opmaak van het Mobiliteitsplan Gent zijn verschillende participatieprocessen 

doorlopen.  

• Parkeerplan  

• Mobiliteitsplan  

Daarnaast zullen in de nabije en verdere toekomst participatie van en co-creatie met burgers en 

andere mobiliteitsgebruikers een steeds crucialere rol spelen in het mobiliteitsdebat.  

 

Parkeerplan  

Het Parkeerplan is een belangrijke pijler van het mobiliteitsbeleid. Omwille van het belang van dit 

dossier een aparte studie gewijd. In dit Parkeerplan, opgemaakt in 2013-2014, is in twee fasen een 

participatietraject doorlopen.  

Een eerste moment van participatie was er via het zogenaamde “Denk Mee-traject”. Op twee info-

avonden werd in een workshopformule verschillende stellingen uit het voorbereidend onderzoek ter 

discussie voorgelegd aan een 120-tal mensen, die waren ingegaan op een algemene uitnodiging naar 

alle geïnteresseerden. Deze avonden vonden plaats op 3 en 7 oktober 2013. Tegelijk werd in het 

Stadhuis een tentoonstelling georganiseerd, van 1 tot 8 oktober 2013, waarbij de belangrijkste 

conclusies uit de onderzoeksfase uitvoerig werden toegelicht en enkele uitdagende stellingen 

werden geponeerd, om de discussie te voeden.  

Een tweede inspraakronde werd georganiseerd eind augustus, begin september 2014. Op dat 

ogenblik was het ontwerp strategisch plan klaar, en heeft dit ontwerpplan deel uitgemaakt van een 

info-avond, gekoppeld aan een info-markt van 27 augustus tot 10 september 2014. De info-avond 

vond plaats op 4 september. Een 50-tal personen nam deel aan de gesprekken.  

Tegelijk werd het ontwerp Parkeerplan ook ter advies voorgelegd aan de Gecoro (2 september 2014) 

en de Mina-raad (9 september 2014).  

Op basis van het ontwerpplan en de resultaten van de participatie hierrond, is het Parkeerplan 

uiteindelijk goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2014.  

 

Mobiliteitsplan  

Op 19 oktober 2014 werd een nieuw ontwerp Mobiliteitsplan voorgesteld. Dit ontwerp geeft het 

strategische kader weer waar het mobiliteitsbeleid zich de komende jaren zal op focussen om de 

enorme mobiliteitsuitdagingen waarvoor we staan, aan te gaan. Tegelijk werd het plan voorgesteld 

op de website van het Mobiliteitsbedrijf, www.mobiliteitgent.be, zodat het plan meteen integraal 
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toegankelijk was voor het grote publiek. Op 22/10 werd het ontwerpplan toegelicht aan de 

gemeenteraadsleden op een themacommissie.  

Op 5 en 6 november 2014 vonden twee debatavonden plaats waarop burgers hun kritische mening 

gaven over het nieuwe ontwerp. De interesse vooraf was duidelijk groot want beide avonden waren 

volzet met meer dan 160 deelnemers in totaal.  

 
Schepen Filip Watteeuw gaf op beide avonden een toelichting over de belangrijkste onderdelen van 

het nieuwe Mobiliteitsplan. In het tweede deel werd in groepjes van 10 à 15 personen gedebatteerd 

over de krachtlijnen uit dat plan. Op die manier kreeg iedere deelnemer de kans om zijn stem te 

laten horen. De verschillende nuances en soms tegengestelde meningen kwamen zo duidelijk naar 

boven. Scherpe kritiek, stevige aanmoedigingen, bezorgde opmerkingen en creatieve voorstellen 

gingen in dialoog en kruidden de debatten.  

De feedback van de debatavonden en de verslagen werd in extenso on line geplaatst op 8 december.  

Heel kort na de voorstelling van het Parkeerplan aan de Mina-raad en de Gecoro, werden dezelfde 

adviesorganen geconsulteerd over het ontwerp Mobiliteitsplan. Dit gebeurde resp. op 18 november 

en 4 november 2014.  

Deze twee debatavonden ook de aanzet van een aantal overlegmomenten met verschillende 

stakeholders:  

• ACOD De Lijn – 30/10  

• Gents Milieufront – 30/10  

• VOKA – 4/11  

• UNIZO – 6/11  

• Vastgoedsector – 6/11  

• Wijk van de maand – 7/11  

• Scholengroep Edith Stein – 12/11  

• Odisee - Kaho Sint-Lieven – 13/11  

• Fietsersbond – 13/11  

• Politie - 18/11  

• Vzw Degage – 2/12  

• Transport en logistiek Vlaanderen 3/12  

• Bewoners Sint-Pietersnieuwstraat – 8/12  

• Etnisch-culturele minderheden – 8/12  

• Huisartsenvereniging vzw – 9/12  

• Brandweer – 11/12  

• Kisp – 16/12  

• CVO VSPW – 10/12  

• Vzw Hotels - 18/12  

• Bewoners uit de Kortrijksepoortstraat/Nederkouter 12/01  

• IVAGO 13/01  

• Dekenij Wondelgemstraat – 21/01  
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• Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit – 20/01  

• Vertegenwoordigers uit de zorgsector (gezondheidsraad, kinesitherapeuten, 

ergotherapeuten,…) 20/01  

• Havenbedrijf 20/01  

• … 

De verzamelde opmerkingen en ideeën zijn nodig om waar nodig het huidig ontwerp nog wat bij te 

sturen, te verduidelijken of verder te verfijnen.  

Op basis van de ontwerpteksten, de debatavonden, overlegmomenten met stakeholders en 

spontane reacties van burgers, verenigingen,…wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. 3  

In de week van 2 februari 2015 zal een bijkomende thema-commissie georganiseerd worden waarbij 

het participatietraject besproken worden.  

Toekomst  

Het Mobiliteitsplan zet de grote lijnen uit, de strategie op langere termijn naar een duurzaam 

mobiliteitsbeleid toe. Die grote lijnen moeten in de komende weken, maanden en jaren worden 

omgezet in meer concrete projecten en acties op het terrein. Al in 2015 zullen er nog meer 

informatie- en inspraaktrajecten volgen over concrete actiepunten, zoals het nieuwe circulatieplan 

voor de binnenstad.  

 

Circulatieplan binnenstad  

 

Bij de verdere uitwerking van het circulatieplan voor de binnenstad zal ook verder ruimte zijn voor 

participatie:  

• Wekelijks zijn er verschillende gesprekken tussen de Schepen van Mobiliteit en het 

Mobiliteitsbedrijf enerzijds en stakeholders anderzijds.  

• In het kader van de Wijk van de Maand is er telkens veel aandacht voor de 

mobiliteitsproblematiek. Op korte termijn zijn er vb. zelfs speciale avonden ingepland, 

zogenaamde Huiskamergesprekken, in de buurt van de Blandijnberg.  

• Bij de uitwerking op detailniveau zal er ruimte zijn voor een denk mee-traject, vb. over de 

concrete invulling van de circulatie op wijkniveau. De concrete uitwerking van het 

participatietraject wordt momenteel uitgewerkt binnen het Mobiliteitsbedrijf, in nauwe 

samenwerking met de Dienst Gebiedsgerichte Werking.  
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Andere mobiliteitsprojecten  

 

Uiteraard ligt er veel meer op de plank dan het circulatieplan voor de binnenstad.  

• Ook voor de verschillende wijken en deelgebieden buiten het stadscentrum worden in de 

nabije toekomst verkeersstructuurschetsen opgemaakt. Hiervoor zal een apart co-

creatietraject worden opgezet.  

• De projecten rond de vertramming van de lijnen 7 en 3 worden op geregelde tijdstippen 

voorgelegd aan de ruimere bevolking. Voor de lijn 7 loopt dit proces al een tijdje, het dossier 

van de lijn 3 zal op dezelfde manier worden aangepakt.  

• Diverse ruimtelijke projecten met een belangrijke mobiliteitsimpact staan op stapel. Grote 

voorbeelden hier zijn de Oude Dokken, Tondelier of het Project Gent-Sint-Pieters. Binnen 

deze projecten werd en wordt uitvoerig in werkgroepen, klankbordgroepen, stuurgroepen,… 

uitvoerig in dialoog gegaan met de betrokken buurten.  

• Een belangrijke krachtlijn van het Mobiliteitsplan behandelt de relatie met de 

buurgemeenten. Ook daar is het niet meer dan logisch dat deze buurgemeenten worden 

geconsulteerd. In 2014 vond een eerste overleg met de verschillende buurgemeenten plaats. 

Bedoeling is dat dit op gezette tijden wordt herhaald, voor de strategische mobiliteitsvisie, 

maar ook in verband met concrete grensoverschrijdende dossiers.  

• Binnen het Mobiliteitsbedrijf zijn gespecialiseerde mensen in constante dialoog met 

onderwijsinstellingen en bedrijven, organisatoren van evenementen, met de bedoeling met 

hen samen tot duurzame oplossingen voor deze doelgroepen te komen, of hen te 

ondersteunen hierin.  

• Parkeermakelaar: binnen het Mobiliteitsbedrijf is een Parkeermakelaar actief die vraag en 

aanbod inzake fiets- en autoparkeren met elkaar in contact brengt, zodat vb. in buurten met 

veel parkeeroverlast, buurtparkings en/of buurtfietsenstallingen kunnen worden 

geïnstalleerd.  

 

Inzet participatie na goedkeuring plan  

In de uitvoering van het mobiliteitsplan wordt verder ingezet op participatie. Dit zal zowel naar 

belangenorganisaties als naar burgers doorgezet worden. Dit maakt geen onderdeel uit van het 

traject tot goedkeuring van het mobiliteitsplan. 
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Bijlage 2: bezwaarschriften 

 

Ontwerp Mobiliteitsplan Gent 

 

Eindrapport openbaar onderzoek 

 

 

  


